
                      

Публічний звіт голови Юр’ївської райдержадміністрації про підсумки 

діяльності районної державної адміністрації у 2020 році 

 

Районна державна адміністрація, здійснюючи делеговані та власні 

повноваження, у 2020 році спрямовувала 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. 

Підготовлено та затверджено Програму соціально-економічного та 

культурного розвитку району, цільові  програми  розвитку освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, проект бюджету району та  

звіти про хід виконання. 

Для вирішення питань, колективного і вільного обговорення 

найважливіших напрямів діяльності, щомісяця проводилися засідання колегії 

районної державної адміністрації. Протягом звітного періоду відбулося  

10 засідань, на яких було розглянуто 43 питання. За результатами розгляду 

видано відповідні розпорядження та доручення голови районної державної 

адміністрації. 

Протягом року до районної державної адміністрації надійшло  

2344 вхідних документів, зареєстровано 1752  вихідних документів. З метою 

реалізації в районі державної політики в різних галузях, власних та 

делегованих повноважень, протягом минулого року підготовлено та видано 

179 розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності та  

18 доручень. 

Належним чином налагоджено діяльність з питань контролю.  

У встановлені терміни щоденно готувалися електронні варіанти інформацій 

про стан виконання конкретних завдань, визначених  документами обласної 

державної адміністрації, що підлягають контролю, планами контролю за їх 

виконанням, та надсилалися через електронну пошту та інформаційно-

програмну систему ”ДОК ПРОФ“. За звітний період було опрацьовано  

654 документів, взятих на контроль. 

Забезпечувалось право громадян на доступ до публічної інформації.  

За 2020 рік до райдержадміністрації надійшло 17 запитів на інформацію.  

З них: від фізичних осіб – 11, від юридичних осіб – 6. Систематично 

проводилася робота з інформаційного наповнення сторінки на офіційному 

сайті районної державної адміністрації, згідно з вимогами і в строки 

визначені   Законом України ”Про доступ до публічної інформації“. 



                      

Проводилися консультації з громадськістю відповідно до орієнтовного 

плану, затвердженого головою районної державної адміністрації. На 

виконання Закону України ”Про добровільне об’єднання територіальних 

громад“ районна державна адміністрація забезпечила  відповідну 

організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння 

добровільному об’єднанню територіальних громад. 

У відповідності до Закону України ”Про державну службу“ в районній 

державній адміністрації проводилася робота з персоналом. Здійснювалися 

заходи щодо заохочення до вступу до вищих навчальних закладів  

(2 державні службовці вступили на навчання до Дніпропетровського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України). 

Організовано роботу щодо подання державними службовцями 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, завдяки чому декларування доходів та статків за 

2019 рік державними службовцями проведено вчасно та стовідсотково. 

Протягом жовтня – грудня 2020 року в районній державній адміністрації 

проведено оцінювання результатів службової діяльності державних 

службовців. 

На особливому контролі  робота із зверненнями громадян. Визначено 

дні прийому громадян, розроблено і доведено до населення графіки прийому. 

За звітний період всього до райдержадміністрації надійшло 100 звернень від 

громадян, з яких на ”Гарячу лінію голови Дніпропетровської 

облдержадміністрації“ – 37 (37%), від Дніпропетровського регіонального 

центру ”Урядова гаряча лінія“ – 56 ( 56%), на особистому прийомі – 7 (7%).  

 Значна увага приділялась питанням мобілізаційної готовності району, 

територіальної оборони, взаємодії з правоохоронними  органами.  Надавалась 

допомога Павлоградському об’єднаному міському територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки у проведенні приписки юнаків до 

призовної дільниці, призовів на строкову військову службу, відбору 

громадян на військову службу. За підсумками року на 100% забезпечено 

виконання планового завдання чергових призовів на строкову військову 

службу та виконано план по відбору кандидатів на військову службу.  

На виконання районної програми сприяння підготовці, проведенню 

мобілізації та призову громадян району до лав збройних Сил України, в  

2020 році було забезпечено доставку призовників до Дніпропетровського 

військового комісаріату  10 автобусних рейсів, на що було використано  

630 літрів дизельного палива. 

В кінці року було передано в управління Юр’ївської територіальної 

громади 8 об’єктів протирадіаційних укриттів. 

Вживалися заходи щодо профілактики та протидії злочинності.  



                      

За 2020 рік до ЄО Юр’ївського ВП Павлоградського ВП ГУНП в 

Дніпропетровській області зареєстровано 1850 матеріалів. Внесено в єдиний 

реєстр досудових розслідувань в 2020 році – 239 злочинів. 

 У період з  01.01.2020 по 01.01.2021 року співробітниками Юр’ївського 

ВП розкрито 42 злочини. 

Поліцейськими Юр’ївського ВП протягом 2020 року складено  

1586 протоколів про адміністративні правопорушення,  

На виконання вимог Закону України ”Про державний реєстр виборців“ 

щомісячно оновлювалася база даних, на підставі відомостей періодичного 

поновлення, які надходять від суб’єктів подань.  

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. 

  Отримано від суб’єктів подання та опрацьовано 226 відомостей 

періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців.  

Опрацьовано 165 звернень відділів ведення засобами АІТС ДРВ. 

Протягом року до відділу звернувся 21 виборець щодо надання 

відомостей з Реєстру. 

Забезпечено виготовлення та передачу, в зазначені терміни, попередніх 

та уточнених списків виборців, іменних запрошень для проведення 

голосування під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. 

 У звітному році до архівного відділу райдержадміністрації на державне 

зберігання надійшло 122 одиниці зберігання Національного архівного фонду: 

документи фінансового відділу райдержадміністрації за 2016-2019 роки, 

документи Новов’язівської за 2013-2020 роки, Олександрівської за 2019-2020 

роки сільських рад.  

В зв’язку з ліквідацією комунального закладу (КЗ) "Юр’ївський 

районний трудовий архів Юр’ївської районної ради" до архівного відділу 

прийняті на тривале зберігання документи з кадрових питань, ліквідованих 

підприємств та організацій, в кількості 4076 одиниць зберігання.  

 Виконано 250 запитів, з них: 33 – тематичних, 31– майнових, 185 – 

соціально-правового характеру. На особистому прийомі зареєстровано  

151 відвідувача.  

 

 

 



                      

Сільськогосподарська галузь 

 Аграріями району вжиті необхідні заходи, направлені на виконання 

завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку району 

на 2020 рік. 

 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. 

   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. Середня урожайність зернових культур  

склала – 38,2 ц/га, в тому числі: озимої пшениці – 42,8 ц/га; ячменю  

озимого – 42,2  ц/га; гороху – 10,2  ц/га; ячменю ярого – 27,8  ц/га. Практично 

всі культури, посіяні насінням високих репродукцій та високих посівних 

кондицій, з обов’язковим протруєнням. Господарствами всіх форм власності 

було посіяно - 7,7  тис. га. кукурудзи, врожайність якої – 34,5 ц/га.  Зібрано 

43,3 тисяч тонн соняшнику при врожайності -17,7 ц/га,   цукрових буряків 

зібрано по 500,0 ц/га, здано на переробку 4,3 тисяч тонн цукросировини. 

Структура посівних площ сільськогосподарських культур на 2021 рік 

відповідає сівозміні.  

Галузь тваринництва залишається однією із пріоритетних галузей у 

аграрному секторі економіки району. Протягом 2020 року агроформуваннями 

району вироблено – 784 тонн м’яса, 524 тонн молока. Вчасно проведено 

розрахунки за оренду земельних та майнових паїв. Підприємствами району, 

згідно договорів оренди, проведено розрахунки на суму 85 млн 669 тис. грн. 

орендної плати за використання земельних паїв.  

Керівники господарств постійно оновлюють машинно-тракторний 

парк. 

 

 

 



                      

Інвестиційна політика 

Протягом року на території району виконано наступні інвестиційні 

проекти: 

По Юр’ївській об’єднаній територіальній громаді: 

 Виготовлено проектно  - кошторисну документацію, здійснено 

експертизу та виконано роботи по проекту: ”Капітальний ремонт системи 

опалення комунального закладу ”Юр’ївський заклад дошкільної освіти 

”Пролісок“ (ясла-садок) Юр’ївської селищної ради за адресою: смт. Юр’ївка, 

вул. Центральна, 126 А, Юр’ївського району Дніпропетровської області”. 

Загальна вартість капітального ремонту складає 1 444,8 тис.грн. (використано 

кошти обласного бюджету 690,0 тис. грн. та селищного бюджету –  

754,8 тис. грн.). 

 Виготовлено проектно  - кошторисну документацію та здійснено 

експертизу проекту: ”Реконструкція будівлі Сокільського ФП за адресою: 

с. Новочорноглазівське, вулиця Нова, 2, Юр’ївського району 

Дніпропетровської області“. Загальна вартість проекту складає 844,5 тис. грн. 

Сума використаних коштів за рік складає 38,5 тис. грн., з них:  

на виготовлення проектно – кошторисної документації – 35,3 тис. грн. та  

3,2 тис. грн. – на проведення експертизи по проекту (кошти селищного 

бюджету). 

 Виготовлено проектно – кошторисну документацію та здійснено 

експертизу проекту: ”Капітальний ремонт спортивного залу Жемчужненської 

філії комунального закладу ”Юр’ївська опорна загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу Д.П. Запорожченка “Юр’ївської 

селищної ради“. Загальна вартість проекту складає 760,2 тис. грн. Сума 

використаних коштів складає 39,1 тис. грн., з них: на виготовлення проектно-

кошторисної документації – 35,9 тис. грн.; на експертизу проекту –  

3,2 тис. грн. (кошти селищного бюджету). 

 Виготовлено проектно – кошторисну документацію по об’єкту 

”Капітальний ремонт частини дороги по вул. Д.Ситника від будинку 69 до 

залізничного переїзду в смт. Юр’ївка“ Загальна вартість проекту складає 

2354,2 тис. грн. На  виготовлення проектно – кошторисної документації 

витрачено з селищного бюджету 132,4 тис. грн. 

 Виготовлено проектно – кошторисну документацію, здійснено 

експертизу та виконано роботи по проекту: ”Капітальний ремонт 

благоустрою території комунального закладу освіти ”Чернявщинська 

загальноосвітня школа I-III ступенів“ Юр'ївської селищної ради. Загальна 

вартість проекту складає 534,4 тис. грн. Фінансування у розмірі  

268,3 тис. грн. здійснено за рахунок благодійних внесків 

сільськогосподарських підприємств громади. 

 Виконано роботи за проектом ”Капітальний ремонт будівлі 

комунального закладу  ”Новов’язівська опорна загальноосвітня школа І – ІІІ 



                      

ступенів“ Юр’ївської районної ради Юр’ївського району Дніпропетровської 

області” відповідно до розробленої проектно – кошторисної документації на 

суму 7 411, тис. грн. Фінансування проводилось за рахунок коштів субвенції 

з обласного бюджету (3516,8 тис. грн.) та співфінансування бюджету 

Новов’язівської сільської ради (439,2 тис. грн.). Всього було профінансовано 

3 956,0 тис. грн. 

 Виконано часткову заміну дерев’яних віконних блоків на 

металопластикові по комунальному закладу ”Новоіванівська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів“ Юр’ївської районної ради Юр’ївського району 

Дніпропетровської області” за рахунок коштів районного бюджету 

Юр’ївського району (250,0 тис. грн.) та бюджету Новоіванівської сільської 

ради (69,4 тис. грн.). 

 Здійснено ремонт насосу ЕЦП 5-5-80 для забезпечення 

водопостачання в смт. Юр'ївка за рахунок коштів селищного бюджету в 

розмірі 25,4 тис. грн.  

 За рахунок коштів селищного бюджету придбано насос для 

водопостачання в с. Жемчужне на суму 7,6 тис. грн. 

 Придбано та встановлено відеоспостереження на свердловині в 

с. Новочорноглазівське на загальну суму 11,0 тис. грн. за кошти селищного 

бюджету. 

 За кошти селищного бюджету встановлено дитячі ігрові майданчики 

в Новогригорівському, Чернявщинському дитячих садках та в 

с. Чорноглазово.  Сума використаних коштів складає 89,4 тис. грн. 

 Встановлено систему відеонагляду в смт. Юр'ївка за рахунок коштів 

селищного бюджету на загальну суму 125,0 тис. грн. 

 Придбано та встановлено відеоспостереження у комунальному 

опорному закладі освіти ”Юр'ївська загальноосвітня школа I-III ступенів 

імені Героя Радянського Союзу Д. П. Запорожченка“ на загальну суму  

49,5 тис. грн. за кошти селищного бюджету. 

 Проведено капітальний ремонт соціального автобуса, який здійснює 

перевезення пільгової категорії населення по території Юр’ївської селищної 

ради. Загальна сума використаних коштів складає 72,2 тис. грн. (кошти 

селищного бюджету). 

 Придбано та встановлено з елементами благоустрою прилеглої 

території металеву конструкцію зупинки соціального автобуса. Загальна сума 

використаних коштів селищного бюджету складає 86,8 тис. грн.  

 Проведено благоустрій зони відпочинку в селі Олексіївка 

Юр’ївського району Дніпропетровської області. Загальна вартість проекту 

склала 127,7 тис. грн. Роботи розпочато у 2019 році та завершено у І півріччі 

2020 року за рахунок коштів селищного бюджету Юр’ївської об’єднаної 

територіальної громади (сума використаних коштів у 2020 році складає  

26,9 тис. грн.). 

 Придбано та встановлено 2 громадських туалети на кладовищах в 

смт. Юр'ївка на суму 4,9 тис. грн. (кошти селищного бюджету). 



                      

 Виготовлено проектно – кошторисну документацію, здійснено 

експертизу та виконані роботи по проекту: ”Капітальний ремонт системи 

протипожежного захисту комунального закладу ”Преображенський 

навчально-виховний комплекс ”Загальноосвітня школа I-II ступенів“. 

Загальна вартість використаного фінансового ресурсу по об’єкту складає 

199,0 тис. грн. (кошти селищного бюджету). 

 Придбано шкільний автобус для комунального опорного закладу 

освіти ”Юр'ївська загальноосвітня школа I-III ступенів імені Героя 

Радянського Союзу Д. П. Запорожченка” Юр'ївської селищної ради 

Юр'ївського району Дніпропетровської області, загальна вартість якого 

складає – 1 840,625 тис. грн. (з них: за рахунок державного бюджету –  

1 640,625 тис. грн., співфінансування з селищного бюджету – 200,0 тис. грн.). 

 Придбано два холодильники для Жемчужненської філії 

комунального закладу ”Юр’ївська опорна загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу Д. П. Запорожченка“ (10 тис. грн.) 

та комунального закладу ”Чернявщинський заклад дошкільної освіти 

”Калинка“ (ясла-садок) (10 тис. грн.). Загальна вартість використаних коштів 

селищного бюджету складає 20,0 тис. грн. 

 Придбано кондиціонер для хірургічного відділення НКЗ ”Юр’ївська 

ЦРЛ“ Юр’ївської селищної ради загальною вартістю 9,0 тис. грн. за рахунок 

коштів селищного бюджету. 

 За кошти селищного бюджету придбано лавочки та роздягалки для 

комунального закладу культури ”Юр'ївський селищний будинок культури“ 

Юр'ївської селищної ради Юр'ївського району Дніпропетровської області на 

суму 10,9 тис. грн.  

 Завершено роботи по проекту «Реконструкції системи 

газопостачання (вузла обліку газу) котельні комунального закладу 

”Новоіванівська загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів“ Юр’ївської районної 

ради Юр’ївського району Дніпропетровської області“ за рахунок коштів 

районного бюджету Юр’ївського району в сумі 77,7 тис. грн. 

 Здійснено коригування та погодження проектно – кошторисної 

документації по проекту ”Реконструкції вузла обліку газу філії 

”Жемчужненська загальноосвітня школа I-II ступенів-заклад дошкільної 

освіти“ комунального опорного закладу освіти ”Юр'ївська загальноосвітня 

школа I-III ступенів імені Героя Радянського Союзу Д. П. Запорожченка“ 

Юр'ївської селищної ради за адресою: с. Жемчужне вул. Шкільна,1.“. 

Вартість витрачених коштів селищного бюджету по коригуванню ПКД 

склала 18,8 тис. грн.  Кошторисна вартість реконструкції становить  

175,0 тис. грн. (виконання робіт заплановано на І квартал 2021 року, за 

рахунок коштів селищного бюджету). 

 Здійснено реконструкцію вузла обліку газу комунального закладу 

освіти ”Чернявщинська загальноосвітня школа I-III ступенів“ Юр'ївської 

селищної ради.  Кошторисна вартість реконструкції становить 175,0 тис. грн. 

(виконання робіт заплановано на серпень - жовтень 2021 року, за рахунок 



                      

коштів селищного бюджету профінансовано за виконані роботи –  

59,7 тис. грн., за технічний нагляд – 0,8 тис. грн.). 

 Завершено роботи по проекту «Реконструкції вузла обліку газу філії 

”Водянська загальноосвітня школа I-II ступенів-заклад дошкільної освіти“ 

комунального опорного закладу освіти ”Новов’язівська опорна 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів“ Юр’ївської районної ради 

Юр’ївського району Дніпропетровської області». Вартість витрачених коштів 

районного бюджету Юр’ївського району склала 29,7 тис. грн.  Кошторисна 

вартість реконструкції становить 182,5 тис. грн.  

 Здійснено ”Капітальний ремонт громадського туалету в смт. Юр’ївка 

Юр’ївського району Дніпропетровської області“, загальна вартість ремонту 

склала 399,9 тис. грн. (кошти селищного бюджету). 

 У ІІ півріччі звітного року селищною радою було придбано 

обладнання для харчоблоку комунального опорного закладу освіти 

”Юр'ївська загальноосвітня школа I-III ступенів імені Героя Радянського 

Союзу Д. П. Запорожченка“. Кошторисна вартість обладнання складає 

1026,74 тис. грн.: в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету   

924,07 тис. грн., з бюджету селищної ради – 102,67 тис. грн.  

 Для безперебійної роботи харчоблоку комунального опорного 

закладу освіти ”Юр'ївська загальноосвітня школа I-III ступенів  

імені Героя Радянського Союзу Д. П. Запорожченка“ придбано стабілізатор 

для захисту електрообладнання за рахунок коштів селищного бюджету на 

загальну суму 15,0 тис. грн. 

 У жовтні 2020 року виготовлено проектно  – кошторисну 

документацію та частково виконані роботи по проекту: ”Капітальний ремонт 

огорожі комунального закладу ”Юр’ївська опорна загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу Д.П. Запорожченка“ Юр’ївської 

селищної ради». Загальна вартість проекту складає 187,0 тис. грн., в тому 

числі на виготовлення ПКД 4,3 тис. грн., на виконання робіт 180,1 тис. грн., 

на технічний нагляд 2,6 тис. грн., авторський нагляд 0,1 тис. грн. На протязі  

року роботи виконані на загальну суму 59,8 тис. грн.  

 Здійснено ”Поточний ремонт санітарного вузла терапевтичного 

відділення КНП ”Юр’ївська ЦРЛ“ Юр’ївської селищної ради”, загальна 

вартість ремонту склала 92,7 тис. грн. (кошти селищного бюджету). 

 Придбано сміттєві баки в кількості 8 шт. загальною вартістю 27,2 тис. грн.   

 

По Варварівській об’єднаній територіальній громаді: 

У березні місяці поточного року введено в експлуатацію об’єкт 

”Будівництво пункту очищення та роздачі питної води в с. Вербське 

Юр’ївського району Дніпропетровської області на загальну суму 502,770 тис. 

грн. (кошти місцевого бюджету), роки будівництва 2018-2020. 

 Завершено ”Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна та  

вул. Степова в с. Варварівка Юр`ївського району Дніпропетровської області“ 



                      

– роки будівництва 2019 – 2020, загальна сума використаних коштів складає 

2306,95 тис. грн., (1 176,162 тис. грн. державний бюджет (інфраструктурна 

субвенція), 696,918 тис. грн. коштів місцевого бюджету, в тому числі у  

2020 році профінансовано з місцевого бюджету 433,870 тис. грн.). 

 Завершено ”Будівництво системи водопостачання с. Вербське 

Юр’ївського району“ – роки будівництва 2017 – 2020 загальна сума 

використаних коштів складає 1 331,066 тис.грн. (1 214,114 тис. грн. 

державний бюджет, 116,952 місцевий бюджет). 

 Завершено розроблення проєктно-кошторисної документації на 

об’єкт ”Нове будівництво корпусу школи комунального закладу освіти 

”Вербуватівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів“ 

Варварівської сільської ради Юр’ївського району Дніпропетровської області 

за адресою: Дніпропетровська область, Юр’ївський район, с. Вербуватівка, 

вул. Центральна, 57а“. У 2020 році фінансування з місцевого бюджету 

становить 359,6 тис. грн. Заплановано проведення Державної експертизи. 

 В стадії завершення знаходиться розроблення містобудівної 

документації ”Генеральний план с. Вербуватівка Юр’ївського району 

Дніпропетровської області“, ”План зонування території с. Вербуватівка 

Юр’ївського району Дніпропетровської області“ (у складі Генерального 

плану), залишок фінансування складає – 94,5 тис. грн. з місцевого бюджету. 

 

По територіях сільських рад, які не ввійшли до складу об’єднаних 

територіальних громад: 

Протягом року на території Юр‘ївського району за кошти 

Новов’язівської сільської ради здійснено поточний ремонт доріг загального 

користування комунальної власності протяжністю – 0,302 тис. м
2
 в селі 

Водяне по вулиці Мирній та по вулиці Центральній на загальну суму  

250,8 тис. грн. (кошти сільської ради). 

За кошти місцевого бюджету Олександрівської сільської ради 

продовжуються роботи з поточного ремонту автодороги загального 

користування комунального значення протяжністю – 0,576 тис. м
2
 по вулиці 

Михайлова в с. Сергіївка. У вересні місяці поточного року сплачено  

150,0 тис. грн., загальна сума необхідна для ремонту становить 300,0 тис. грн. 

Роботи планується продовжити у 2021 році (кошти сільської ради). 

На території Чаплинської сільської ради в с. Чаплинка по вулиці 

Вишнева, вул. Центральна та по вул. Молодіжна на дорогах загального 

користування комунального значення виконано поточний ремонт 

асфальтного покриття на загальну суму 324,2 тис. грн., загальною 

протяжністю 0,527 тис. м
2
. На звітну дату ремонтні роботи завершено (кошти 

сільської ради). 

По КФК 0617321 ”Будівництво освітніх установ та закладів“ на  

2020 рік виділено з місцевого бюджету: 



                      

1. Реконструкція вузлів обліку газу по Новоіванівській ЗОШ та 

Новов’язівській опорній ЗОШ в сумі 310100,00 грн. Протягом 12 місяців  

2020 року використано 310100,00грн. (освоєно 100%); 

2. Для перерахунку проектно-кошторисної документації та експертного 

звіту за робочим проектом ”Капітальний ремонт будівлі комунального 

закладу ”Новов’язівська опорна загальноосвітня школа I-III ступенів“ 

Юр’ївської районної ради Дніпропетровської області, розташованої за 

адресою: вул. Центральна, 11/А, с.Новов’язівське Юр’ївського району 

Дніпропетровської області (утеплення фасаду, улаштування зовнішніх 

укосів, заміна покрівлі)“ виділено 102000,00 грн. Протягом 12 місяців  

2020 року профінансовано 93907,32грн.(освоєно 92%); 

3. Друга черга  проекту ”Капітальний ремонт будівлі комунального 

закладу ”Новов’язівська опорна загальноосвітня школа I-III ступенів“ 

Юр’ївської районної ради Дніпропетровської області, розташованої за 

адресою: вул. Центральна, 11/А, с. Новов’язівське Юр’ївського району 

Дніпропетровської області (утеплення фасаду,улаштування зовнішніх укосів, 

заміна покрівлі)“ в сумі 456007,00 грн., використано 456007,00 грн.(освоєно 

100%). 

4. Друга черга проекту ”Капітальний ремонт будівлі комунального 

закладу “Новов’язівська опорна загальноосвітня школа I-III ступенів“ 

Юр’ївської районної ради Дніпропетровської області, розташованої за 

адресою: вул. Центральна, 11/А, с.Новов’язівське Юр’ївського району 

Дніпропетровської області (утеплення фасаду, улаштування зовнішніх 

укосів, заміна покрівлі)“ в сумі 3500000,00 грн., використано 3500000,00 грн. 

(освоєно 100%). 

По КФК 0619770 ”Інші субвенції з місцевого бюджету“ з місцевого 

бюджету на 2020 рік виділено 200000,00 грн. для закупівлі шкільного 

автобуса для Новов’язівської ОЗОШ. Протягом  2020 року профінансовано 

200000,00 грн. (освоєно 100%), придбано 1 шкільний автобус. 

По КФК 0611020 ”Надання загальної середньої освіти  

загальноосвітніми навчальними закладами» з місцевого бюджету для 

поточного ремонту актового залу КЗ ”Новов’язівської ОЗОШ I-III ступенів“  

на 2020 рік виділено 350000,00 грн. з них профінансовано 347780,00 грн. 

(освоєно 99%); на протипожежні заходи  КЗ ”Чаплинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів”, КЗ ”Олександрівського НВК“, КЗ ”Новов’язівської 

ОЗОШ“ виділено 505730,00 грн., протягом 12 місяців  профінансовано 

304000,00 грн.(освоєно 60%). 

          Встановлено 63 металопластикових вікна для КЗ ’’Новоіванівської  

загальноосвітньої школи I-III ступенів“, у 2020 році виділено 319400,00 грн. 

протягом 12 місяців профінансовано 319400,00 грн. (освоєно 100%). 

 

 

 



                      

Фінансовий сектор 

Пріоритетним напрямком роботи районної державної адміністрації у 

2020 році було ефективне виконання бюджету та залучення всіх ресурсів для 

його наповнення. 

За 2020 рік до бюджету району надійшло 54 406,1 тис. грн. доходів, що 

становить 103,3 відсотка до затверджених планових призначень відповідного 

періоду 2020 року. З них загальний фонд доходів бюджету  виконано в обсязі 

49 789,6 тис.грн, або 103,6 відсотка від планових призначень відповідного 

періоду 2020 року, спеціальний  фонд – в обсязі 4 616,5 тис. грн., або  

100,9 відсотків від планових призначень відповідного періоду 2020 року.  

По податку та зборах на доходи з фізичних осіб, фактично отримано 

14 343,0 тис.грн. при планових призначеннях на період 13 159,3 тис. грн., або 

виконано на 109,0 відсотків. Порівнюючи з показниками аналогічного 

періоду 2019 року надходження збільшились  на 2 329,6 тис.грн., або на  

19,4 відсотка. 

Видатки зведеного бюджету району за 2020 рік, при планових 

призначеннях на вказаний період  56 865,8 тис. грн., виконано в обсязі  

55 540,4  тис.грн., у тому числі по загальному фонду – на 97,7 відсотків, що в 

сумовому виразі складає  48 991,8 тис.грн., по спеціальному фонду –  

на 92,3 відсотка, або в сумі 6 548,5 тис.грн. Питома вага соціально-

захищених видатків складає 91,5%, у сумі  44 842,4 тис. грн. Із зазначеної 

суми видатки на заробітну плату становлять 33 009,5 тис. грн. (73,6%), 

оплата харчування в закладах освіти – 143,7 тис. грн. (0,3 %), оплата 

енергоносіїв – 1 230,3  тис. грн. (2,8%), на соціальні виплати населенню – 

123,7  тис. грн. (0,3 %). 

По районному бюджету за 2020 рік при планових призначеннях  

38 230,6 тис.грн. здійснено видатків на суму 37 885,9 тис. грн., з них  по 

загальному фонду бюджету – 32 465,2 тис.грн. (98,5%), по спеціальному 

фонду  на суму 5 420,7  тис.грн. (100 %). Основні галузі соціально-

економічної сфери району профінансовані на 99,9 %. Рівень фінансування 

установ освіти – 100 відсотків, установ соціального захисту населення –  

98,5 відсотки,  державне управління – 99,5 відсотки. Питома вага соціально-

захищених видатків складає 95,8 %,  у загальному обсязі  31 099,8 тис.  

Із зазначеної суми видатки на заробітну плату становлять 20 414,2,0 тис. грн. 

(65,6%), оплата харчування в закладах освіти – 68,2 тис. грн. (0,2 %), оплата 

енергоносіїв – 751,3  тис. грн. (2,4%), на соціальні виплати населенню –  

98,2  тис. грн. (0,3%). 

На утримання бюджетних установ з районного бюджету до сільських 

бюджетів, бюджету м. Павлограда, Юр’ївської ОТГ та Вербківської ОТГ 

перераховано  трансферти у сумі 14 067,0 тис. грн. 



                      

Станом на 1 січня 2021 року кредиторська та дебіторська 

заборгованості за видатками, які здійснювалися з місцевих бюджетів району 

у 2020 році, відсутні.  

Житлово-комунальне господарство 

Забезпечувалась цілеспрямована робота на підтримку житлово-

комунального господарства району.  
За 2020 рік комунальним підприємством ”Юр’ївський комбінат 

комунальних підприємств“ було подано 18,9 тис. м³ та зібрано і перевезено 

на захоронення 2,8 тис. м³ твердих побутових відходів. З початку року 

підприємством було спожито 63,0 тис. кВт електричної енергії на суму  

171,5 тис. грн.  За 12 місяців 2020 року обсяг наданих комунальних послуг 

складає 1165,9 тис. грн.  

 Комунальним підприємством ”Господар“ Чаплинської сільської ради 

за 2020 рік було надано послуг з водопостачання 18,2 тис. м³ на загальну 

суму 288,9 тис. грн. для 256 споживачів території сільської ради.  

За 12 місяців підприємством було спожито 24,7 тис. кВт електричної 

енергії на суму 58,9 тис. грн 

 До роботи в опалювальний період було підготовлено 48 котелень та 

топкових, які працюють для опалення закладів соціальної сфери, про що 

були складені та підписані в інспекції Держенергонагляду акти готовності 

теплових господарств.  

Протягом року, відповідно до планів робіт із забезпечення чистоти і 

порядку в населених пунктах району виконано наступні роботи: 

упорядковано 138,5 га територій парків, скверів, алей, прибудинкових 

територій, висаджено 2652 дерева та 96 кущів, створено 4 нові зелені зони 

площею 3,5 га, засіяно 1,7 га нових газонів та квітників, облаштовано чотири 

дитячих майданчики (в с. Олександрівка та на території Юр’ївської 

об’єднаної територіальної громади), ліквідовано 10 стихійних сміттєзвалищ, 

проведено обкіс територій на площі 198,4 тис.м², прибрано від сміття 22,0 км 

прибережних смуг водних об’єктів та 111,8 км придорожніх територій, 

приведено до належного стану 41 пам’ятне місце Другої світової війни.  

В заходах з благоустрою прийняли участь близько 832 чоловік.  

На виконання робіт з благоустрою використано 628,9 тис. грн.,  

як бюджетних так і спонсорських коштів. 

  

Сфера надання адміністративних послуг 

Протягом року Центр надання адміністративних послуг працював над 

впровадженням нових адміністративних послуг, спрощенням, оперативністю 

та покращенням умов їх отримання. Затверджено новий уніфікований 

перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр. 

Через Центр можна отримати 116 послуг. На всі види послуг 

розроблені технологічні та інформаційні картки. Для ознайомлення заявників 



                      

з інформаційними матеріалами, зокрема, щодо порядків та умов  надання 

адміністративних послуг, на офіційному веб-сайті Юр’ївського району 

створено рубрику ”Центр надання адміністративних послуг”. Протягом 

звітного періоду адміністраторами ЦНАПу надано за 2020 рік –  

1319 адміністративних послуг.  зареєстровано   279 послуг, зокрема послуги 

щодо права власності, іншого речового права на земельну ділянку, надання 

інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно.  

За 2020 рік Держгеокадастром у Юр’ївському районі було 

зареєстровано 1006 справ  щодо отримання витягу з Державного земельного 

кадастру, нормативної грошової оцінки, викопіювань, довідки 6-ЗЕМ.  

Юр’ївським районним сектором ГУ ДМС України в Дніпропетровській 

області  зареєстровано 32 справи щодо вклеювання до паспорта громадянина 

України фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку. 

Сфера соціального захисту 

Покращення якості надання соціальних послуг населенню району та  

зростання добробуту громадян є одним із першочергових завдань 

райдержадміністрації. Протягом року виплачено різні види державних 

соціальних допомог  в сумі 22006,2 тис. грн. (2019 р. – 20 971,5 тис. грн.)  

На обліку в управлінні соціального захисту населення 

райдержадміністрації знаходиться 58 осіб, потерпілих від аварії на ЧАЕС, з 

них компенсаційні виплати та допомогу на оздоровлення отримують  

17 дорослих.  

За рахунок державного бюджету за програмою 2507030 ”Заходи із 

соціальної трудової та професійної реабілітації інвалідів“ у 2020 році 

придбано засоби реабілітації для осіб з інвалідністю на загальну суму  

722,3 тис. грн., а саме: 

- крісла колісні для 2 осіб з інвалідністю  на суму 118,7 тис. грн.;  

- протези молочної залози отримали 6 осіб на суму 22,9 тис. грн.; 

- ортопедичного взуття - 6 особам з інвалідністю на суму 23,6 тис. грн.;  

  - ортопедичних засобів  1 особі  на суму 1,0 тис. грн.  

Станом на 01.01.2021 року для надання пільг та субсидій населенню з 

державного бюджету надано субвенцію на загальну суму 9090,3 грн.  

- на оплату електроенергії та газу  8477,3 тис. грн.;  

- на придбання твердого палива і скрапленого газу 599,7 тис. грн.; 

- на надання пільг за послуги зв’язку – 0,4 тис. грн..; 

- на пільговий проїзд залізничним транспортом 13,2 тис.грн. 

Субсидію отримують 1222 сімей. 



                      

На обліку у районі перебувають 74 учасники бойових дій. 

Особлива увага приділялась особам, які переміщені з тимчасово 
окупованих територій Луганської та Донецької областей. Станом на 01 січня 
2021 року на території району зареєстровано   94  особи ( 2020 рік –  
102 особи). Згідно Постанови КМУ від 01 жовтня 2014 року № 505. 24 сім’ї 
отримують щомісячну  адресну  допомогу внутрішньо-переміщеним особам 
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату ЖКП. 

 

Заходи щодо захисту прав дітей 

 

На первинному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації 

перебуває 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 

16 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. В районі 

функціонує 2 дитячих будинка сімейного типу та 7 прийомних сімей, де 

проживає та виховується 31 дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського 

піклування. 

Спеціалістами служби у справах дітей райдержадміністрації 

систематично проводиться робота  щодо контролю проживання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках 

сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях опікунів (піклувальників). 

Протягом 2020 року поставлено на облік 6 дітей - сиріт, які опинились в 

складних життєвих обставинах. Знято 6 дітей з первинного обліку,  в зв’язку 

з повноліттям, та 24 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах.  

Протягом року службою у справах дітей райдержадміністрації 

влаштовано 5 дітей під опіку, 1 дитина до КЗ ” Верхньодніпровський ДБІ №2 

ДОР“. 

 На пільговий квартирний облік, для позачергового отримання житла, 

поставлено 7 дітей. 

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, забезпечені подарунками. 

Зайнятість населення 

Протягом 2020 року  в Юр’ївському відділі надання соціальних 

послуг Павлоградського міськрайонного центру зайнятості перебувало на 

обліку 728 осіб, з них отримали статус безробітного в звітному періоді  

443 особи. Працевлаштовано 332 безробітних. 

 На період проведення карантинних заходів в січні 2021 року 

підприємствам законодавчо передбачено фінансову підтримку. Всі 

роботодавці регіону були повідомлені про можливість отримання 



                      

одноразової матеріальної допомоги на період повного або часткового 

вимушеного скорочення робочого часу для працівників. 

 Так 6 роботодавців регіону надали документи для отримання даної 

допомоги ( та 203 працівника отримали 1 млн. 374 тис. 222 грн допомоги).  

Ці кошти від служби зайнятості в грудні були перераховані на рахунки 

підприємств для подальшого перерахування підприємствами на рахунки 

своїх працівників. 

В звітному періоді профорієнтаційними послугами охоплені всі 

зареєстровані безробітні, профконсультаційних послуг надано 57% 

зареєстрованих безробітних. 

Щодо інтелектуального, духовного, фізичного і 

культурного розвитку особистості 

 
Сформована мережа закладів освіти району задовольняє потребам 

населення у формах, профілях та мовах навчання. Створені достатні умови 

для розвитку та самореалізації особистості дітей від дошкільного віку до 

повноліття. 

В районі функціонують 7 дошкільних навчальних закладів і  

2 навчально-виховних комплекси з дошкільним відділенням, в яких 

виховується  367 дітей, з них 181 – вихованці Юр’ївської ОТГ та  

79 – вихованці Варварівської ОТГ. 

Процес навчання забезпечують 9 загальноосвітніх навчальних закладів 

(в тому числі – 3 опорні загальноосвітні школи з філіями та 2 навчально – 

виховних комплекси), де навчаються 1469 учнів, з них 698 – учні Юр’ївської 

ОТГ та 286 – учні Варварівської ОТГ.  

Забезпечують навчально - виховний процес в закладах освіти  

247 педагогічних працівників. (Дошкільні заклади – 60 педпрацівників, 

загальноосвітні заклади – 187 педпрацівників). 

На виконання програми ”Шкільний автобус” здійснювався підвіз  

267 учнів (100% потреби), який забезпечували 16 автобусів, 2 з яких придбані 

у 2020 році на суму 3681,2 тис. грн. (400,0 тис. грн. – місцевий бюджет та 

3281,2 – обласний бюджет). 

Протягом навчального року учні шкіл були учасниками конкурсів 

”Бобер“, ”Левеня“, ”Соняшник“, ”Колосок“, ”Кенгуру“, ”Патріот“, ”Еврика“.   

Частина учасників конкурсів отримали  дипломи, грамоти, подарунки та 

сертифікати  від організаторів конкурсів. Здобувачі освіти були активними 

учасниками та переможцями у конкурсах: Х Міжнародний мовно – 

літературний конкурс  імені Тараса Шевченка, Всеукраїнський конкурс  

ім. Петра Яцика, конкурс  малюнків ”Чорнобильська палітра“,  

”Олімпійський рух: історія та сьогодення “, ”Собори наших душ“, ”Різдвяні 

свята“,  ”Знай і люби свій край “, обласний конкурс комп’ютерного 

макетування та верстання. Рій ”Січове братство“ (Чаплинська ЗОШ) зайняв 

ІІІ місце у Всеукраїнському онлайн конкурсі ”Відун“. 



                      

Загальне фінансування закладів освіти на 2020 рік становить  

67941,85 тис.грн.   

Після об’єднання територіальних громад району в Юр’ївську 

територіальну громаду в листопаді 2020 року до новоствореної громади було 

передано Чаплинську ЗОШ, Новов’язівську ОЗОШ та Новоіванівську ЗОШ, 

районну дитячу мистецьку школу і районний центр дитячої та юнацької 

творчості ”Світанок“. Олександрівський НВК в грудні 2020 року передано до 

Вербківської територіальної громади. Заклади культури та дошкільні 

навчальні заклади передано з 01.01.2021 року.  

Протягом звітного періоду  2020 року оздоровлено 8 дітей, з них: 6 дітей 

у КЗ ДОЦСРСТ ”Перлина Придніпров’я” Дніпропетровської обласної ради” 

с. Орловщина, Новомосковського району; 1 дитина у ДП УДЦ “.  

  У 2020 році ДНЗ ”ПТУ№81“ виконував свою головну задачу – 

підготовку кваліфікованих робітників за ліцензованими професіями.  

Контингент здобувачів освіти на 01.01.2021  року складає 208 у  

8 навчальних групах. 

  Роботу закладу освіти забезпечують 53 працівника, із них  

24 педагогічні працівники.  

 В училищі працюють гуртки ”Вокальний“, ”Драматичний“, спортивні 

секції, які фінансуються за рахунок коштів училища. Учні і педагогічний 

колектив приймає активну участь в районних заходах. 

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

провідних види спорту - волейбол та футбол. Відвідує дитячо-юнацьку 

спортивну школу 190 вихованців, з них 32 займається волейболом та  

158 футболом. 

За звітний період в районі забезпечували  культурно-розважальне 

обслуговування населення 12 клубних закладів,  в яких діяло  

107 аматорських формувань (гуртків) 2 заклади культури – Новоіванівський 

СБК та Преображенський СК у звітному році не працювали. 

На утримання закладів культури  використано кошти місцевого 

бюджету в сумі  3741,6 тис. грн.,  

Населення  району обслуговує  7 сільських бібліотек, комунальний 

заклад ”Юр’ївська централізована бібліотечна система“ Юр’ївської селищної 

ради Дніпропетровської області (об’єднує 5 бібліотек, з них: центральна 

бібліотека, бібліотека для дітей, 3 бібліотеки-філії та 3 пункти видачі 

літератури).  

В чотирьох бібліотеках (ЦБ, ДБ, Вербуватівській с/б, Чернявщинській 

б-ф) працюють Інтернет - центри. Кількість візитів до комп’ютерів становить 

за  2020 рік - 5288, кількість користувачів, що скористались послугами 

Інтернет-центрів - 752. 

Книжковий фонд становить 75119 примірників, згідно обласної 

Програми за 12 місяців 2020 року до бібліотечних закладів надійшло  

1270 нових книг на суму 159005 грн. 

На утримання бібліотек у 2020 році  було використано – 2165474 грн. 



                      

В комунальному позашкільному навчальному закладі ”Юр’ївська 

районна мистецька школа“ Юр’ївської районної ради Дніпропетровської 

області працює 6 викладачів та навчається 50 учнів. 

Мистецькою школою за звітний період було проведено 19 культурно-

освітніх заходів. Вихованці позашкільного навчального закладу взяли участь 

у відбірковому турі обласного дитячо-юнацького фестивалю ”Z_фір“ в 

вокальному та інструментальному жанрах. Директор школи Зражевський 

Д.О. прийняв участь у ІІІ міжрайонному фестивалі дорослої аматорської 

творчості  ”Струни душі“, де зайняв ІІ місце. 

В районі знаходиться 33 пам’ятки Другої світової війни, 2 пам’ятки 

архітектури та містобудування місцевого значення, також на обліку та під 

охороною держави станом на 01.01.2021 перебувають 186 пам’яток 

археології, які містять в собі 476 курганних могильників. 

 

Охорона здоров’я 

 
Одним з пріоритетних напрямків діяльності в галузі ”Охорони 

здоров’я“ є надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

соціального захисту населення та дбайливого ставлення до здоров’я 

мешканців району. 

З метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню та 

поліпшення стану здоров'я громадян району за 12 місяців 2020 року 

проведено наступні заходи. 

Здійснено прийом 19027 пацієнтів. Відвідування хворих на дому 

склали 1234. В умовах денного стаціонару пройшли лікування 1376 хворих. 

Протягом звітного періоду проведено 2842 щеплень дітям району.  

З метою забезпечення доступності медичних послуг для віддалених 

сільських територій, в 2018 році розпочалось будівництво нової амбулаторії 

на 1-2 лікаря без житла в смт. Юр’ївка.  

В грудні  2020 році  отримано новий автомобіль PEUGEOT RIFTER L1 

для обслуговування населення  сімейним лікарем Чаплинської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини, загальна вартість автомобіля  

499 300,00 грн. 

Вербуватівська амбулаторія ЗПСМ отримала грант на 180 тис. євро та 

бере участь у Проекті ”Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – 

поліпшення первинної сільської медицини (УФСІ VII)“, ініціатором якого 

виступає Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) за підтримки 

Уряду Німеччини через KfW. В результаті реалізації проекту протягом  

2020-2023 років планується поліпшення умов надання первинної медичної 

допомоги шляхом енергоефективного оновлення приміщень та постачання 

медичного обладнання у Вербуватівській амбулаторії ЗПСМ. Основні обсяги 

та види робіт: заміна вікон (дерев’яних) та дверей, утеплення фасаду, 

капітальний ремонт покрівлі з утепленням, капітальний ремонт внутрішніх 

приміщень.  



                      

Протягом звітного періоду було проведено реорганізацію та 

косметичний ремонт приміщень Вербуватівської амбулаторії ЗПСМ, 

оснащено окремо фізіопроцедурний кабінет, палату денного стаціонару, ще 

один кабінет прийому сімейного лікаря та розмежовано потоки пацієнтів, 

зокрема відокремлено огляд здорових дітей та пацієнтів, вагітних жінок 

(другий поверх амбулаторії з окремим входом). Завершена робота щодо 

проведення водопостачання та каналізації у Варварівському ФПі, 

забезпечено централізоване холодне та гаряче водопостачання, обладнано 

санітарний вузол у середині будівлі. 

Головним напрямком діяльності у сфері медичного обслуговування 

протягом 2020 року є організація надання первинної медико–санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини.  

Продовжується оптимізація інформаційного простору закладу: 

впроваджено електронні медичні картки, реєстр пацієнтів, онлайн-запис на 

прийом до лікаря та інші сучасні сервіси. 

Робота, проведена в  районі протягом 2020 року, мала системний, 

цілеспрямований характер і дала бажані позитивні результати. 
 


