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З метою належного інформування громадськості про підсумки 
діяльності Оріхівської райдержадміністрації, до вашої уваги надається звіт 
про проведену роботу у 2017 році. 
 
 Оріхівська районна державна адміністрація, як місцевий орган 
виконавчої влади, здійснює свою діяльність відповідно до Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», а також реалізує повноваження, 
делеговані їй районною радою.   

Спектр повноважень районної державної адміністрації широкий. І, в 
першу чергу, робота районної державної адміністрації у 2017 році 
спрямовувалася на забезпечення збалансованого соціально-економічного 
розвитку району, розвиток інфраструктурних напрямків, ефективного 
використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, 
вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення 
соціального захисту населення у непростий для нашої країни час. 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 
Оріхівського району на 2017 рік розроблена відповідно до ст. 143 
Конституції України, Закону України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України» і 
затверджена рішенням Оріхівської районної ради від 23.12.2016 № 2.  

Також протягом звітного періоду розроблялись та виносились на 
розгляд і затвердження районної ради цільові галузеві програми, які 
передусім, стосувалися подальшого розвитку освіти, культури, охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, бюджету району та інші.  

У 2017 році було розроблено та внесено на затвердження депутатів 
районної ради 16 районних цільових программ, в 19 програм - внесено 
відповідні зміни.  

Механізм контролю реалізації даних програм передбачає звітність про 
хід їх виконання на засіданнях колегії районної державної адміністрації, на 
сесіях районної ради та на нарадах. Протягом року структурні підрозділи 
райдержадміністрації звітували по виконанню 16 програм. 

Протягом 2017 року було проведено 4 засідання колегії районної 
державної адміністрації, на яких було розглянуто 13 питань.  
 За результатами розгляду питань видано 13 розпоряджень голови 
райдержадміністрації.   

Діяльність райдержадміністрації здійснювалась відповідно основних 
напрямків роботи на  рік, які затверджені  розпорядженням від 26 грудня 2016 
року № 571, квартальних та місячних планів роботи.  

В роботі районної державної адміністрації склалася практика 
проведення щодня нарад при голові райдержадміністрації із першим 
заступником, заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату 
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райдержадміністрації, виходячи із реальних ситуацій і потреби негайного 
розгляду та прийняття невідкладних заходів щодо їх вирішення.  

У 2017 році головою райдержадміністрації проведено 17 апаратних 
нарад з керівниками структурних підрозділів, відділів та служб 
райдержадміністрації та керівниками територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади, на яких розглядалися питання щодо шляхів 
наповнення місцевих бюджетів, стану функціонування закладів соціальної 
сфери, організації проведення весняно та осінньо-польових робіт, підготовки 
до опалювального періоду, стану дорожнього господарства та інше. За 
результатами нарад надано 115 доручень.  

 
У минулому році на території Оріхівського району завершено процес 

формування об’єднаних територіальних громад. На сьогодні, функціонує 5 
об’єднаних  територіальних громад: 

- Оріхівська міська рада, до складу якої ввійшли колишні Копанівська, 
Мирненська, Нестерянська, Новоандріївська, Новоданилівська, 
Новопавлівська сільські ради;  

- Комишуваська селищна рада, до складу якої ввійшли колишні 
Зарічненська, Новотроїцька, Яснополянська, Новоіванівська, Щасливська, 
Новотавричеська, Новояковлівська сільські ради; 

- Преображенська сільська рада, до складу якої ввійшли колишні 
Вільнянська, Микільська, Новоселівська, Омельницька сільські ради; 

- Малотокмачанська сільська рада, до складу якої ввійшла колишня 
Білогір’ївська сільська рада; 

- Таврійська сільська рада, до складу якої ввійшла колишня Юрківська 
сільська рада.  

Протягом звітного періоду райдержадміністрація сприяла проведенню 
перших виборів до Оріхівської міської ради, передачі об’єктів комунальної 
власності району у власність об’єднаних громад та вирішенню інших 
проблемних питань.   

 
У 2017 році головою райдержадміністрації видано 497 розпоряджень, у 

2016 - 587. Взято на контроль 50 власних розпоряджень. Переважна 
більшість виданих розпоряджень - це розпорядження, що стосуються питань 
земельних відносин та землекористування, питань захисту прав дітей, 
фінансово-економічних питань та бюджету, соціального захисту населення, 
організаційно-масової роботи. 

За минулий рік відділом агропромислового розвитку 
райдержадміністрації підготовлено 111 проектів розпоряджень із земельних 
питань та направлено до Департаменту агропромислового розвитку 
райдержадміністрації  для проведення експертизи, у 2016 році було 
підготовлено 90 проектів розпоряджень.   

За звітний період до Головного територіального управління юстиції у 
Запорізькій області направлено 1 розпорядження для державної реєстрації, у 
2016 році на державну реєстрацію розпорядження не направлялись.  
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Протягом року проводилась робота щодо неухильного дотримання та 
правильного застосування законів та інших нормативних документів. 
Організовувалась претензійна та позовна робота, забезпечувалось 
представництво районної державної адміністрації в судах під час розгляду 
правових питань і спорів. Начальником юридичного відділу апарату 
райдержадміністрації у 2017 році взято участь у 27 судових засіданнях.  

Упродовж минулого року укладено 20 догорів оренди земельних ділянок 
колективної форми власності, не витребуваних (нерозподілених) земельних 
часток – паїв на загальну площу 344,4742 га із загальним розміром річної 
орендної плати 212 тис.380 грн. У 2016 році заключено було 28 договорів 
оренди на загальну площу 417,6630 га, річна оренда становила 174 тис. 897 
грн. У 2017 році було розірвано 1 договір оренди в судовому порядку з 
причин заборгованості з виплати орендної плати.  

 
Для створення в районі  умов всебічного розвитку громадського 

суспільства, посилення соціального партнерства, відкритості та прозорості 
управлінського процесу при районній державній адміністрації діє громадська 
рада. Також налагоджений зв’язок з представниками громадських організацій, 
волонтерами, громадськими активістами. Райдержадміністрація підтримує 
громадські ініціативи патріотичного спрямування. Так, за ініціативи 
громадськості був проведений фестиваль патріотичної пісні на базі КЗ  
«Оріхівський БДТ», також сприяли в організації заходів по встановленню 
меморіальних дошок в День Гідності та Свободи, в фойє адмінбудинку 
працювала  фотовиставка   київського фотографа Володимира Кліщевського   
«Майдан. Люди. Події 2014»  а  також проведений захід для волонтерів  
«Квітуча Оріхівщина для вільної Батьківщини».  

Протягом звітного періоду в адмінбудинку відбулося ряд зустрічей 
керівництва району з військовослужбовцями, які беруть участь в бойових 
діях в зоні АТО та з членами їх родин. Вже другий рік поспіль голова 
райдержадміністрації особисто надає матерям загиблих в зоні АТО путівки 
на відпочинок. 

Організовувалося проведення роз’яснювальної роботи серед населення 
щодо соціально-економічних реформ в Україні та щомісячно проводився 
єдиний день інформування населення району за відповідною 
тематикою. Всього за рік проведено 12 єдиних днів інформування 
населення. 

 
З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи 
вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, 
райдержадміністрація у своїй діяльності всіляко сприяє отриманню 
громадянами запитуваної публічної інформації 

Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшло 29 
інформаційних запити, у 2016 – 32.  
 Для підвищення ефективності та прозорості діяльності районної 
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державної адміністрації шляхом упровадження та використання сучасних 
інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг 
громадськості району функціонує офіційний веб-сайт Оріхівської 
райдержадміністрації.  
 

Вирішення завдань щодо формування та реалізації державної політики 
в районі в повній мірі залежить від стану виконавської дисципліни, рівня 
організації роботи, відповідальності та ініціативності кадрів, належного 
контролю за виконанням доручень вищих органів державної влади та 
прийняття власних рішень. 

В 2017 році до райдержадміністрації надійшло 2144 документи 
(протягом 2016 року - 2636), розпоряджень голови облдержадміністрації 229 
(в 2016 році – 194), з них поставлено на контроль – 92 розпорядження (в 2016 
році - 83). 

Злагодженою роботою кожного управління, відділу та взаємодією всіх 
структурних підрозділів районної державної адміністрації відпрацьовувалась 
і діяла система заходів здійснення контролю за виконанням документів. 
Порушень виконання контрольних документів в райдержадміністрації в 
минулому році не допускалось.  

За 2017 рік до районної державної адміністрації надійшло 94 
звернення, це на 121 звернення менше у  порівнянні з минулим роком: 

- 75 письмових звернень (за 2016 рік – 136 звернення), що на 61 
звернення менше, ніж в минулому році. 

- 19 усних звернень на особистих та виїзних прийомах, що на 60 
звернень менше, ніж за 2016 рік (79 звернень). 

Більшість звернень (75) індивідуальних (за 2016 рік – 151 звернення) і 
складають 80 % від загальної кількості (за 2016 рік – 70 % від загальної 
кількості), що на 10 % менше рівня минулого року.  

Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшло 19 
колективних звернень, або 10 % від загальної кількості звернень, що понад 
вдвічі нижче рівня 2016 року (64 звернення або 29% від загальної кількості). 
Протягом цього року до райдержадміністрації надійшло 2 повторних 
звернення, що у 3 рази менше порівняно з минулим роком (6 звернень).  

Заявниками у своїх зверненнях порушено 100 питань, що на 143 
питання менше, ніж в минулому році (у 2016 році – 243 питання). 

Всі звернення громадян, як усні так і письмові, розглядаються у 
встановлені законодавством терміни.  

Забезпечено оперативне реагування на розгляд звернень і вирішення 
питань, порушених у зверненнях, що надходять на урядову телефонну 
«гарячу лінію» Урядового контактного центру. До райдержадміністрації за 
2017 рік надійшло 303 звернення з Урядової гарячої лінії, що є у 2 рази 
менше, ніж за 2016 рік – 707 звернень.  

Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшло 65 звернень з 
гарячої лінії Запорізького обласного контактного центру (за 2016 рік – 76 
звернень). 
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Керівництвом райдержадміністрації здійснюється особистий прийом 
громадян згідно затвердженого розпорядженням графіку.  

Проведено 72 особистих прийому та 71 особистий виїзний прийом.  
До керівництва райдержадміністрації на особистих прийомах надійшло   

18 звернень (за 2016 рік – 60 звернень), це на 42 звернення менше у  
порівнянні з минулим роком. 

На виїзних прийомах керівництва райдержадміністрації надійшло 1 
звернення (за 2016 рік – 19 звернень), що на 18 звернень менше в порівнянні 
з минулим роком. 

Аналіз тематики звернень показує, що перше місце посіли звернення з 
питань соціального захисту і складають 31 або 31 % від загальної кількості 
порушених питань (за 2016 рік відповідно 39 питань та 16 % від загальної 
кількості). 

Друге місце серед питань, з якими звертаються громадяни до органів 
державної влади, займають питання аграрної політики та земельних відносин 
19 або 19 % від загальної кількості порушених питань, що на 65 питань 
менше, ніж у 2016 році (84 питання або 35% від загальної кількості). 

Звернення з питань комунального господарства мають третє місце і 
складають 14 питання або 14 % від загальної кількості питань, а у 2016 році 
відповідно 24 питання та 10 % від загальної кількості.  

Звернення громадян забезпечують постійний зв’язок між державою та 
її громадянином, надають можливість через проблеми окремого заявника 
бачити проблему суспільства в цілому, а реалізація через звернення 
конституційних прав і свобод є кроком до зміцнення демократичної правової 
держави. Тому робота зі зверненнями громадян у Оріхівській районній 
державній адміністрації буде й надалі пріоритетною у повсякденній 
діяльності та спрямованою лише на поліпшення якості розгляду звернень 
громадян та безумовне виконання вимог законодавства про звернення 
громадян. 

 
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» 

функціонує Центр надання адміністративних послуг при Оріхівській 
районній державній адміністрації. Роботу Центру забезпечують два 
адміністратори, які надають 31 адмінпослугу. Протягом 2017 року  до  
ЦНАПу  звернулось 5305 суб’єктів звернення, яким було надано  5085  
послуг.  

Також райдержадміністрація здійснює повноваження у сфері  
державної реєстрації. У 2017 році прийнято 452 заяви у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, у 2016 – 663. 
Прийнято заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень у 2017 році – 376, у 2016 – 60. Прийнято на зберігання 
реєстраційних та облікових справ у сфері державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців у минулому році – 657, у 2016 – 83. Та 
реєстраційних і облікових справ у сфері державної реєстрації речових прав 
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на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято на зберігання у 2017 році 5873, у 
2016 – 2639.    

 
Враховуючи широкий спектр повноважень районної державної 

адміністрації і розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх 
реалізації послідовно і наполегливо структурними підрозділами 
райдержадміністрації вживаються заходи для забезпечення сталого  розвитку 
району.  

 
Оріхівський район – це сільськогосподарський район, тому розвиток 

сільського господарства – основний напрямок діяльності 
райдержадміністрації. 

 У 2017 році сільгосппідприємствами району зібрано зернових 
127,5 тис. т, а в 2016 році – 102,9 тис. т. Валовий збір зернових в 2017 році 
збільшився на 23,9 %  в порівнянні з 2016 роком. Середня врожайність 
зернових та зернобобових культур в 2017 році становить 29,0 ц/га, що на   7,0 
% більше в порівнянні з 2016 роком (27,1 ц/га). В тому числі середня 
врожайність по культурам: 

 озима пшениця -  в 2017 році 31,0 ц/га, що на 14% більше в 
порівнянні з 2016 роком ( 27,1 ц/га); 

 озимий ячмінь - в 2017 році 26,7 ц/га, що на 10,1% менше в 
порівнянні з 2016 роком ( 29,7 ц/га); 

 горох - в 2017 році 18,0 ц/га, що на 36,6 % менше в порівнянні з 
2016 роком ( 28,4 ц/га); 

 яра пшениця - в 2017 році 20,2 ц/га, що на 19,2% менше в 
порівнянні з 2016 роком ( 25,0 ц/га); 

 овес - в 2017 році 22,4 ц/га, що на 12% більше в порівнянні з 2016 
роком ( 20,0 ц/га); 

 Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства в 
усіх категоріях господарств  за 2017 рік очікувався (планувався) на рівні 
467,0 млн. грн. ( у тому числі в рослинництві – 345,6 млн. грн.., у 
тваринництві – 121,4 млн. грн..), що на 6,6 % більше в порівнянні з  
відповідним показником 2016 року. 

Станом на 01 січня 2018 року в районі фактично посіяно озимих 
культур  36,025 тис. га при плановому показнику 37,767 тис. га, що становить 
95% від плану  ( в порівнянні з минулим роком даний показник збільшився 
на 10%), в т.ч. на зерно 32,144 тис. га  при плановому показнику 35,567 тис. 
га (90% від плану),із них пшениці 30,315 тис. га при плановому показнику 
32,000 тис. га (95% від плану), жита – 0,067 тис. га при плановому показнику 
0,067 тис. га (100% від плану), ячменю 1,762 тис. га при плановому 
показнику 3,500 тис. га (50% від плану), озимого ріпаку - 3,881 тис. га при  
плановому показнику 2,200 тис. га (176% від плану). 
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Станом на 01.01.2018 року сільгоспгосподарствами району вироблено 
м`яса 5266,1 т (показник зменшився на 21% в порівнянні з 2016 роком), 
молока  1817,5 т (показник збільшився на 41% в порівнянні з 2016 роком), 
яєць  128447,9 тис. штук  (показник  зменшився  на  4%  в  порівнянні  з  2016 
роком), налічується великої рогатої худоби 469 голів(показник збільшився на  

14% в порівнянні з 2016 роком),в т. ч корів 215 голів, що на 7% більше 
ніж в минулому році, 14259 голів свиней, що на 12% більше відповідного 
показника минулого року, птиці 848 047 голів (показник зменшився на 31% в 
порівнянні з 2016 роком). Середній надій молока на корову становить           
8453 кг (показник зріс в порівнянні з минулим роком на 12,0%), середня 
несучість птиці становить 327 шт. (в порівнянні з 2016 роком показник 
збільшився на 0,2%); телят всього 113 голів, що на 17% менше відповідного 
показника минулого року, поросят всього 20 602 голови, що на 6% менше 
ніж в 2016 році. 

Одним  із ключових завдань райдержадміністрації у минулому році було 
проведення відповідно до розпорядження голови  облдержадміністрації від 
15.02.2017  №55 операції «Врожай - 2017». За період проведення  Операції до 
Оріхівського відділення Пологівської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області 
надійшло 5 додаткових декларацій з плати за землю та орендної плати за 
землю, додатково задекларовано по юридичних особах 40,3 тис. грн. на 
площу 98,1га. в тому числі: 

- з 3 суб’єктами господарської діяльності укладено додаткові угоди на 
збільшення орендної ставки з 3% на 8% по 18,6 га., додатково надійшло 22,87 
тис.грн; 
 - з 1 суб’єктом господарської діяльності укладено договір орендної 
плати за землю по 31,12га сіножатей, додатково надійшло 6,3 тис.грн; 
 - 4 суб’єкта господарської діяльності сплатили орендну плату за 
ставками 9% та 10%. Додатково задекларовано 328,46 тис. грн. єдиного 
податку 4 групи (ФСП) (площа 1347,72га.),в тому числі самостійно 
задекларовано використання сінокосів в якості ріллі по 689,45га, додатково 
надійшло 139,1 тис. грн. 

 
В 2017 році промисловість району представлена 14 підприємствами 

різної форми власності, в тому числі: 
4 підприємства, які  відносяться до  машинобудівної галузі – ТОВ 

«Оріхівський завод сільськогосподарських машин «Агротех», ТОВ 
«Оріхівсільмаш», ТОВ «Виробництво підсиленої техніки», ТОВ 
«Запорізький експериментальний завод транспортних засобів»; 

3 підприємства, які виробляють продукти харчування, здійснюють 
переробку  зернових і зернобобових культур, – ПАТ «Оріхівський 
хлібокомбінат»,   ТОВ «Агротех» та ТОВ «Укрлан»;  

 7 підприємств, які мають різні сфери промислового виробництва – ДП 
«Підприємство Оріхівської виправної колонії № 88», ТОВ «Сінтез»,    ПАТ 
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«Машбудконструкція», ТОВ «Виробничо-торговельний дім «Будкамінь», 
ТОВ «Полі-Бег», ТОВ «Цяп», КП «Водоканал».    

В загальному обсязі реалізації промислової продукції   обсяги реалізації 
підприємств харчової промисловості складають 28,9%, вагому частку серед 
яких займає ПАТ «Оріхівський хлібокомбінат», машинобудування – 44,6 %,  
інші – 26,5 %.  

Протягом цього року із збільшенням обсягів виробництва працюють 
підприємства машинобудівної галузі промисловості району, в тому числі     
ТОВ «Оріхівський завод сільськогосподарських машин «Агротех», ТОВ 
«Оріхівсільмаш», ТОВ «Виробництво підсиленої техніки».  

Із зростанням обсягів виробництва працюють хлібопекарські 
підприємства ПАТ «Оріхівський хлібокомбінат» ТОВ «Агротех» та інші.   

За підсумками 10 місяців 2017 року підприємства реалізували 
продукції на суму 338,9 млн. грн., або 133,0 % до відповідного періоду 2016 
року.   

Загальна кількість працюючих на промислових підприємствах 
становить 1009 осіб. Середня заробітна плата на промислових підприємствах 
складає 3470,4 грн. 

Враховуючі напрацювання 2017 року на економіко визначальних 
промислових підприємствах в 2017 році очікується отримати  обсяг 
реалізованої промислової продукції на суму 404,0  млн. грн., що 12,7%  
більше фактичних результатів 2016 року.   

За підсумками минулого року в районі здійснює підприємницьку 
діяльність 297 малих підприємств, на яких працює 1154 найманих робітника, 
та 11 підприємств середнього бізнесу, де працює 1221 найманий працівник.  
В загальній кількості суб’єктів господарювання малі підприємства займають 
97,1%. 

Чисельність зареєстрованих фізичних осіб – підприємців, які стоять на 
обліку в податковій службі, становить 1790 осіб, що на 0,2 % більше рівня     
попереднього року. 

Очікується, що рівень заробітної плати  в 2017 році складатиме на 
малих підприємствах 3838,8 грн., середніх – 3841,4 грн., що на 49,4 та 13,4%  
більше рівня попереднього року. При цьому фонд оплати праці на малих 
підприємствах складатиме 44,3 млн. грн., на середніх підприємствах – 46,9 
млн. грн. 

 
Оріхівський район є інвестиційно-привабливою територією для 

залучення вітчизняного та іноземного капіталу. Район має достатній запас 
трудових та природних ресурсів, позитивну динаміку розвитку сільського 
господарства, вільні виробничі потужності в промисловій галузі, розвинуту 
соціальну інфраструктуру та інше. 

Одним з джерел залучення інвестицій в економіку району є 
використання коштів бюджетів всіх рівнів. 

Згідно розпорядження КМУ від 11.05.2017№ 310 (із змінами) з 
державного бюджету на реалізацію проектів щодо соціально-економічного 
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розвитку території в 2017 році було виділено 6,8 млн. грн.. Завдяки 
залученню коштів субвенції з державного бюджету при умові 
співфінансування з районного, міського, селищного та сільських бюджетів    
було реалізовано  15 проектів, ще 2 проекти будуть  завершені у 2018 році.   

 На території  Оріхівської об’єднаної територіальної громади 
реалізовано 12 проектів на загальну суму 4,38 млн. грн., з яких кошти 
субвенції – 4,24 млн. грн., кошти місцевого бюджету – 72,8 тис. грн. За 
рахунок цих надходжень здійснено: 

- заміну вікон  та дверей   на 8 об’єктах  дошкільних закладів та установ 
освіти; 

- капітальний ремонт будівель   на  2 об’єктах   культури та спорту; 
- ремонтні роботи водопровідної  та каналізаційної систем на 2 

об’єктах комунальної власності міської ради. 
На території Комишуваської селищної ради за кошти державного 

бюджету за умови співфінансування реалізовано 2 проекти щодо капремонту 
амбулаторії та ремонту даха в будинку культури на загальну суму   1,9 млн. 
грн., з яких 1,35 млн. грн. – кошти субвенції, 538 тис. грн.- кошти місцевого 
бюджету. 

За кошти державної субвенції в Таврійській та Преображенській 
громадах реалізовано по одному проекту  щодо заміни вікон та дверей в 
шкільних закладах вартістю відповідно 299,5 та 523,2 тис. грн..   

450 тис. грн. державної субвенції отримала в грудні минулого року 
об’єднана територіальна громада Малотокмачанської сільської ради. Ці 
кошти, а також 230 тис. грн. з сільського бюджету будуть використані у 2018 
році на ремонт даху Малотокмачанської  амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини. 

За рахунок коштів обласного бюджету при умові забезпечення 
співфінансування з районного бюджету в 2017 році було заплановано 4 
проекти на загальну суму 7155,299 тис. грн., у т.ч. 2110,236 –
співфінансування з місцевого бюджету: 

- реконструкція в операційних блоках гінекологічного та хірургічного 
відділень КЗ "Оріхівська ЦРЛ";  

- встановлення вентиляційної системи в операційних блоках 
гінекологічного та хірургічного відділень КЗ "Оріхівська ЦРЛ"; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на проект 
"Реконструкція спортивного комплексу з переходом до навчального корпусу 
КЗ «Оріхівський НВК №2 імені   академіка В.А. Лазаряна»; 

- реконструкція нерухомого майна майнового комплексу за адресою: 
Запорізька обл. Оріхівський район смт Комишуваха, вул. Смирнова, буд.1. 

Останній проект знаходиться в стадії реалізації, у зв’язку з тим, що 
кошти обласного бюджету надійшли в грудні місяці минулого року.  

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку  за умови 
співфінансування з місцевого бюджету здійснено капітальний ремонт 
приміщення спортзалу сільського Будинку культури с. Нестерянка на 
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загальну суму 217,127 тис. грн., у т.ч. кошти ДФРР – 195,414 тис. грн., кошти 
місцевого бюджету – 21,713 тис. грн. 

 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2017 році в сумі  понад 
17,7 млн. грн. була направлена на: 
 - придбання автотранспорту для  КП «Комишуваський комунальник» 
на загальну суму 6368 тис. грн.; 
 - реконструкцію вуличного освітлення, капремонт амбулаторії та 
реконструкції системи водовідведення в Малотокмачанській ОТГ (1,9 млн. 
грн.); 
 - реконструкцію систем опалення, капітальний ремонт систем 
водопостачання та водовідведення в закладах освіти та культури, капремонт 
будівлі Юрківської амбулаторії, придбання спецтехніки для КП 
«Таврійськдобробут» Таврійської сільської ради на загальну суму 3,3 млн. 
грн.; 
 - капітальні ремонти будівель та приміщень, реконструкція систем 
опалень та каналізаційної мереж закладів освіти, культури, адмінбудинку; 
придбання спецтехніки для КП «Відродження» Преображенської сільської 
ради. 

Залучення іноземних інвестицій в економіку району здійснювалося  
завдяки участі району в спільному проекті Європейського Союзу та 
Програми Розвитку Організації Об'єднаних Націй (далі ЄС ПРООН).  

В 2016 році розпочата, а в 2017 році завершилась реалізація двох 
мікропроектних пропозицій на території Преображенської та Мирненської 
сільських рад, а саме:  

- капітальний ремонт системи освітлення вулиць с. Микільське. 
Загальна сума проекту становила 348,3 тис. грн. Проектом ЄС ПРООН на 
реалізацію пропозицій виділено 236,1  тис.грн.,   з обласного бюджету - 38,12 
тис. грн., з сільського – 54,32 тис. грн., громадою зібрано 19,7 тис. грн.;  

- капітальний ремонт будівлі КНДЗ "Колобок"  в с. Мирне. Загальна 
сума проекту склала  236,53 тис. грн., з них : ЄС ПРООН – 121,6 тис. грн., 
обласний бюджет 38,14 тис. грн., районний – 23,8 тис. грн., сільський – 39 
тис. грн., громада – 15 тис. грн. 

В березні 2017  затверджено мікропроектні пропозиції щодо 
реконструкції вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих 
заходів в смт. Комишуваха. Загальна сума проекту становить 348,12 тис. грн., 
з них - ЄС ПРООН – 134,85 тис. грн., селищний бюджет -195,9 тис. грн., 
громада – 17,4 тис. грн.   Проект на стадії завершення. 

З 2016 року район приймає участь у проекті «Спеціальна ініціатива 
України»   у межах програми  GIZ зі зміцнення спроможності територіальних 
громад до прийняття ВПО. Обсяг технічної допомоги буде визначено   згідно 
з проектною пропозицією. У 2017 році на виготовлення проектно-
кошторисної документації  на проект "Реконструкція спортивного комплексу 
з переходом до навчального корпусу КЗ "Оріхівський НВК №2 імені   
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академіка В.А. Лазаряна" з обласного бюджету виділено 267,246 тис. грн., з 
районного – 29,694 тис. грн. Реалізація проекту щодо реконструкції 
спортивного комплексу планується на 2018 рік. 

 
Районна  Програма охорони довкілля та раціонального використання 

природних ресурсів Оріхівського району на період до 2020 року передбачає 
впровадження комплексу природоохоронних заходів, спрямованих на 
поліпшення стану навколишнього природного середовища, раціональне 
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки 
населення району. 

В Програмі по кожному з пріоритетів або напрямів сфери охорони 
навколишнього природного середовища  визначені  основні заходи та 
завдання.  Це стосується  атмосферного повітря, водних ресурсів, природо-
заповідного фонду та твердих побутових відходів.  
 Складовою частиною Програми є Перелік першочергових 
природоохоронних заходів, в який включені проекти з водозабезпечення, 
водовідведення, очищення річки Конки, поводження з твердими побутовими 
відходами. З метою їх реалізації проводиться постійна робота щодо 
залучення різних інвестиційних потоків, в тому числі коштів бюджетів всіх 
рівнів. 

З обласного екофонду на 2017 рік було заплановано понад 8 млн. грн. 
для реалізації 8 проектів, із яких 3 стосується очисних споруд м. Оріхова, два 
– розробки ПКД для очисних споруд КУ «Таврійського будиноку інвалідів 
«ЗОР» і 3 проекти - придбання машин для збору та транспортування  
побутових відходів. Замовниками щодо вказаних  проектів виступає  
Управління капітального будівництва облдержадміністрації, Департамент 
соціального захисту населення облдержадміністрації та Департамент 
житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації. 

Завдяки реалізації цих проектів придбано асенізаторську  машину  для 
КП «Малотокмачанське (кошти обласного екофонду - 810,000 тис. грн., 
кошти сільської ради -   385,2 тис. грн.); машини для збору, транспортування 
та складування твердих побутових відходів для Оріхівської міської та 
Комишуваської селищної рад вартістю відповідно 1700,0 і 2160,0 тис. грн. 
(100%  кошти обласного фонду ОНПС).    

Продовжуються роботи щодо реконструкції каналізаційного колектору 
по вулиці Гоголя та каналізаційній насосній станції № 2. 

Кошти  місцевих екофондів у поточному році у сумі 359 тис. грн.  
були використані на реконструкцію зовнішньої мережі каналізації в с. Мирне 
- 341 тис. грн. та  на озеленення населених пунктів - 20,060 тис. грн., а саме:  
м. Оріхів  - 18,000 тис. грн., та населені пункти Оріхівського району (сіл  
Вільнянка,  Микільське,   Омельник,   Новоселівка).   Інші території, у зв’язку 
із незначними надходженнями, накопичують кошти на цільових фондах 
охорони навколишнього природного середовища.    

 



 12

Всього по району доріг, з урахуванням доріг загального користування 
місцевого значення, 866,155 км. 

Доріг з твердим покриттям 702,662 км. 
Грунтових доріг 163,493 км. 
На ремонт доріг загального користування місцевого значення в 2017 

році освоєно 849,941 тис. грн. коштів обласного бюджету, за ці кошти було 
проведено ямочний ремонт таких доріг: 

1. О081344 – Свобода – Широке – Верхня Терса –Криничне, 
2. О081343 – Трудооленівка – Ясно поляна – Одарівка, 
3. О081349 – Оріхів – Мирне – Молочанськ, 
4. О081346 – Оріхів – Новопавловка – Юрківка, 
5. С081314 – Новопавлівка – Новоандріївка. 

Відремонтовано доріг комунальної власності за рахунок місцевого 
бюджету 1939,851 тис. грн., в 2016 році 1220,500 тис грн.. 

За 2016-2017 було побудовано нову котельню Оріхівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ  ступенів №3 в м. Оріхів,  вул. Покровська, 71 
(95,0 тис грн. з районного бюджету). 
           Створено нове підприємство КП «Мирненський комунальник», який 
орендує котельну та надає послуги опалення дитячому садку КЗ «Колобок» , 
будинку культури та сільській раді в с. Мирне. Переведено котельню 
дитячого садка КЗ «Колобок» в с. Мирне на пілети орієнтовна економія газу 
за рік 19 тис. м³. 
           Здійснено реконструкцію системи опалення із переведенням котельні 
на пілети Оріхівської загальноосвітньої школи №5, це дасть змогу економити 
орієнтовно 26 тис м³ газу. 

 
Послуги водопостачання і водовідведення, утримання будинків, 

вивезення твердих побутових відходів здійснюють комунальні підприємства: 
КП «Оріхівський водоканал», КП «Житлосервіс», КП «Мирненський 
комунальник», КП «Комишуваський комунальник», КП «Нестерянський 
комунальник», КП «Малотокмачанське». Загальний рівень оплати за 
отримані житлово-комунальні послуги за 2017 рік складають 102,3 %. 
Заборгованість населення за спожиту теплову енергію за 2017 рік складає – 
871,3 тис. грн. Сплата становить – 158,8 %. 
 Заборгованість населення за 2017 рік за отриманні послуги 
водопостачання   та водовідведення складає 318782 грн., сплата складає – 
97,1 %.  Заборгованість населення за 2017 рік за отриманні послуги 
утримання будинків та прибудинкових територій складає 307,0 тис. грн., 
сплата складає – 94,8 %.  

 
Під особливим контролем районної  державної адміністрації  перебуває 

соціальний захист населення району. Цей важливий напрямок діяльності 
забезпечує управління соціального захисту населення райдержадміністрації.  

Постійний моніторинг стану виплати заробітної плати у 2017 році 
показує, що заборгованість з виплати заробітної плати має Оріхівський РЕМ 
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ВАТ «Запоріжжяобленерго». Станом на 01 січня 2018 року заборгованість 
становить 1365,6 тис. грн., на 01 січня 2017 року – 695,10 тис. грн.. Також 
зафіксовано заборгованість з виплати заробітної плати в Оріхівському 
райавтодорі ДП «Запорізький облавтодор», яка становить 258,2 тис. грн..  

На обліку в управлінні соціального захисту населення 
райдержадміністрації перебуває 13 тисяч 112 пільговиків, з них 414 – 
учасники АТО, 3 – інваліди війни 3 групи та 4 вдови і 2 – учасника війни.  

При управлінні діє Центр допомоги учасникам АТО, яким надано   у 
минулому році 927 послуг учасникам АТО, виплачено одноразову грошову 
допомогу з районного бюджету по 1 тис. грн.. За 2016-2017 рік 255 
демобілізованим учасникам АТО була виплачена зазначена грошова 
допомога.  

Протягом 2017 року всього до управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації звернулось 5068 осіб.  

За призначенням всіх видів допомог до управління звернулось 14 тисяч 
329 осіб. Призначено державну соціальну допомогу 1093 малозабезпеченій 
сім’ї на загальну суму – 16261373,57 грн. Допомогу по ЗУ «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» призначено 2491 сім’ям на суму 39696994,37 грн.. 
Із них державну допомогу при народженні дитини отримали 374 сім’ї на 
суму 22933973,66 грн.  

Компенсаційні виплати станом на 01.01.2018 отримує 223 особи  на 
загальну суму 594730,04 грн. Державну соціальну допомогу особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю отримує 331 особа, суму виплат складає 
12656814,56 грн.  

Протягом 2017 року правом на отримання субсидії на ЖКП, 
скраплений газ та тверде паливо скористались 7723 сім’ї, на загальну суму 
72387673,85 грн. 

За рахунок державного бюджету одноразову грошову допомогу 
отримали 31 малозабезпечена сім’я на загальну суму 19 тисяч 393,50 грн.  
За рахунок районного бюджету одноразову грошову допомогу надано 286  
громадянам на суму  163 тис. 150,00 грн. 

За минулий рік оздоровленням охоплено 3820 дітей шкільного віку, що 
складає 90% від загальної чисельності дітей.  

 
В Оріхівському районі протягом 2017 року набули статусу дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, 20 дітей, з них:  
- 6 дітей влаштовано під опіку та піклування;  
- 6 дітей влаштовано в прийомні сім’ї та дитячий будинок сімейного 

типу;  
- над однією дитиною визнано батьківство та повернено на виховання 

до біологічної сім’ї,  
-з однією дитиною  встановили контакт кандидати в усиновлювачі, які 

подали до суду заяву про її усиновлення;  
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- 2 дітей, які набули правового статусу дитини-сироти в грудні місяці, 
влаштовані на тимчасове перебування до вирішення питання про 
призначення над ними опікуна та піклувальника;  

- 2 дітей-сиріт влаштовано до КЗ «Оріхівський обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» ЗОР;  

- одну дитину влаштовано до професійного ліцею;  
- одна дитина на цей час досягла повноліття.  
У 2017 році на первинний облік взято 23 дитини-сироти та дитини, 

позбавлених батьківського піклування. До сімейних форм виховання 
влаштовано 20 дітей, 2 дитини знаходяться в будинках дитини за віком та 
станом здоров’я, одна дитина навчається в професійному ліцеї.  

На первинному  обліку служби  у справах дітей райдержадміністрації 
станом на 01.01.2018 перебуває  144 дитини.  

На території району функціонують 7 прийомних сімей, в яких 
виховуються 13 прийомних дітей та дитячий будинок сімейного типу, в 
якому виховуються 8 дітей-вихованців. В 2017 році здійснено поповнення 
двома дітьми 2 прийомних сімей та двома дітьми дитячий будинок сімейного 
типу.   

 
Соціальна інфраструктура району представлена закладами освіти, 

культури, охорони здоров’я, які, на сьогодні, всі передані у комунальну 
власність об’єднаних територіальних громад, крім Оріхівської районної 
центральної лікарні.  

Протягом попередніх років оптимізовувалась мережа закладів освіти, 
яка на даний час складається з 24 закладів дошкільної освіти, 24 закладів 
загальної середньої освіти та 3 - позашкільної освіти. 

Враховуючи сучасні потреби громад створено було три освітні округи: 
Комишуваський, Преображенський, Таврійський.  

У 2017 році відкрито 4 інклюзивних класи: у КЗ «НВК «Джерело» 
Комишуваської селищної ради – 1 клас, КЗ «НВК «Основа» Преображенської 
сільської ради - 1 клас, КЗ «Оріхівський НВК №2 ім. академіка В.А. 
Лазаряна» - 3 і 6 класи,  

Планується створення інклюзивно-ресурсного центру, в якому будуть 
надавати навчальні, реабілітаційні послуги дітям з особливими освітніми 
потребами, та консультативні їх батькам. 

Забезпечено підвезення учнів та педагогічних працівників до 
навчальних закладів та в зворотному напрямку. 

У системі освіти району функціонують: Оріхівський, Комишуваський 
будинки дитячої творчості та Оріхівська дитячо-юнацька спортивна школа, 
відвідувачів закладів позашкільної освіти - 1351. 

 
Станом на 01.10.2018 мережа закладів культури Оріхівського району 

складається з 25 клубних закладів, 29 бібліотек, 3 дитячих музичних  шкіл та 
художнього відділення Оріхівської дитячої музичної школи, Оріхівського 
музею, методичного кабінету, господарчої групи, централізованої бухгалтерії 
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(в т. ч. 5 клубних закладів і 5 бібліотек Преображенської громади, 9 клубних 
закладів (з яких 3 не працюють),11 бібліотек  та дитяча музична школа 
Комишуваської громади, 2 клубних заклади та 2 бібліотеки Таврійської 
громади, 2 клубних заклади та 2 бібліотеки Малотокмачанської громади). 

Діють 128 клубних формувань, з них 8 народних та 3 зразкових 
аматорських колективи.  

 
Послуги первинної медицини населенню району надають 3 Центри 

первинної медико-санітарної допомоги ( Оріхівський, Комишуваський та 
Преображенські комунальні заклади).  

Створений механізм управління соціально-економічним розвитком в 
районі відзначається системністю та здійснюється у тісній співпраці з 
міською, селищною, сільськими радами, територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади, іншими суб’єктами господарювання 
району. 

 
Протягом звітного періоду організовувалась робота щодо ефективного 

виконання районного бюджету. 
За 2017 рік до загального фонду зведеного бюджету району надійшло 

власних доходів в сумі 64406,3 тис грн., що становить 111,2% (+6503,6 тис 
грн.) до затвердженої суми на звітний період та на 12,% (9134,9 тис грн.) 
менше попереднього 2016 року. Зменшення надходжень до зведеного 
бюджету Оріхівського району відбулось в зв’язку зі створенням у 2016 році 
Таврійської, Малотокмачанської сільських та Комишуваської селищної 
громад, до складу яких увійшло 12 з 20 бюджетів. 

У співставних умовах (без відокремлених громад) до зведеного 
бюджету району за 2017 рік надійшло на 21721,0 тис грн. більше надходжень 
2016 року, що складає 50,9 %. 

Виконання доходної частини бюджету в розрізі територій:  
- районний бюджет. Виконання бюджету складає 119,2%, або             

+5443,4 тис грн. до планових показників на 2017 рік та на 1,0%, що на            
331,1 тис грн. більше фактичних надходжень 2016 року;  

- міський бюджет. Виконання бюджету складає 101,9%, або +439,3 тис 
грн. до планових показників на 2017 рік та на 45,8%, що на 7280,0 тис грн. 
більше факту надходжень 2016 року; 

- сільські бюджети. Фактичне виконання бюджетів складає 109,1%, або 
на 620,9 тис грн. більше планових показників 2017 року та на 2055,9 тис грн., 
що на 38,2% більше фактичних надходжень до відповідних сільських 
бюджетів у 2016 році.  

За рахунок відокремлення сільських та селищного бюджету у громади 
по показникам 2016 року до зведеного бюджету району в цілому надійшло на 
18801,8 тис грн. менше надходжень минулого року. 

Найбільшу питому вагу (51,6%) серед надходжень загального фонду 
зведеного бюджету району займає податок на доходи фізичних осіб. За 2017 
рік надійшло 33217,9 тис грн., що складає 119,7 % планових показників         
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(+5456,8 тис грн. ) та на 56,7 % (12023,9 тис грн.) більше надходжень 2016 
року.  

Також до зведеного бюджету району надійшло:  
-податку на майно –11521,4тис грн.(в т.ч плати за землю–10974,0 тис 

грн.), що на 4977,9 тис грн. (43,2 %) більше надходжнень 2016 року; 
-єдиного податку –11003,8 тис грн.(в т.ч. із с-г підпр-ств – 3107,2тис 

грн.), що на 2834,1 тис грн. (28,8%) більше надходжень минулого 2016 року; 
- внутрішні податки на товари і послуги (акцизний под-к) – 6913,7 тис 

грн., на 21,0% (1200,9 тис грн.) більше надходжень 2016 року; 
- плати за надання адміністративних послуг – 632,5 тис грн. 

Надходження зросли майже в 2 рази (+301,4 тис грн.); 
- надходження від орендної плати за користуванням цілісними 

майновими комплексами – 420,2 тис грн., на 24,2% (133,9 тис грн.) менше 
надходжень 2016 року; 

- рентної плати за користування природними ресурсами - 65,7 тис грн., 
на 18,1% (10,1 тис грн.) більше надходжень 2016 року ; 

- податку на прибуток підприємств комунальної власності - 58,4 тис 
грн., на 18,2 тис грн. (45,2%)  більше надходжень 2016 року; 

- державного мита – 57,7 тис грн., на 4,4 % (2,7 тис грн.) більше 
надходжень 2016 року; 

- інших надходжень – 515,0 тис грн.    
Видатки зведеного бюджету району у 2017 році склали 288 596,9 тис. 

грн., у 2016 році – 262 731,4 тис. грн – що на 25 865,5 тис. грн.  більше від 
попереднього року, в тому числі по основним галузям: 

 - по галузі «Державне управління» видатки у 2017 році склали 7 842,7 
тис. грн., у 2016 році – 12013,9 тис. грн – що на 4 171,2 тис. грн. і на 34,7%  
менше від попереднього року;  

- по галузі «Освіта» видатки у 2017 році склали 55 384,2 тис. грн., у 
2016 році – 67 484,5 тис. грн. – у порівнянні з минулим роком менше на 
12099,3 тис. грн. або на 17,9%;  

- по установам охорони здоров’я  видатки за 2017 рік склали 49 249,7 
тис. грн., у 2016 році – 35 645,9 тис. грн. що більше на  13 603,8 тис. грн., або 
на 38,2 % ;  

- по установах культури видатки у 2017 році склали 9 169,9 тис. грн., у 
2016 році – 9 166,8 тис. грн. що менше на 3,1 тис. грн.;  

- по покриттю витрат по пільгам, субсидіям та допомозі сім’ям з 
дітьми, прийомним сім’ям видатки у 2017 році склали 148 130,6 тис. грн., у 
2016 році 115 901,7 тис. грн., що більше на 32228,9 тис. грн., або на 27,8 %;  

- видатки по підтримці житлово-комунального господарства  у 2017 
році склали 4 038,0 тис. грн., а у 2016 році – 4152,6 тис. грн., що менше на 
114,6 тис. грн., або на 2,8 %.  

За 2017 рік видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам 
бюджетних установ спрямовано 64 390,9 тис. грн. або 45,8 % від загального 
обсягу видатків (без урахування цільових субвенцій з Державного бюджету), 
у 2016 році – 97 426,4 тис. грн. або 66,4% від загального обсягу видатків (без 
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урахування цільових субвенцій з Державного бюджету), що на менше на 
33035,5 тис. грн., або 33,9 % у порівнянні з минулми роком.  Зменшення 
видатків зведеного бюджету Оріхівського району на оплату праці відбулось в 
зв’язку зі створенням у 2016 році Таврійської, Малотокмачанської сільських 
та Комишуваської селищної громад, до складу яких увійшло 12 з 20 
бюджетів. 

 На оплату за продукти харчування у 2017 році спрямовано 2 040,5 тис. 
грн., у 2016 році – 2898,1 тис. грн. що на 857,6 тис. грн. або на 29,5 % менше 
від попереднього року.  

На оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії у 2017 році 
спрямовано 8 139,4 тис. грн., або 5,8 % від загального обсягу видатків за цей 
період (без урахування цільових субвенцій з Державного бюджету), у 2016 
році на оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії спрямовано 
16 416,5 тис. грн., або 11,2% від загального обсягу видатків за цей період (без 
урахування цільових субвенцій з Державного бюджету), у порівнянні із 
минулим роком видатки на комунальні послуги та енергоносії зменшились на 
8274,1 тис. грн., або на 50,4%. 

 
Робота з кадрами в Оріхівській райдержадміністрації у 2017 році 

проводилась згідно з законами України «Про державну службу», «Про 
місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції» і була 
спрямована на реалізацію завдань у сфері державної кадрової політики, 
спрямована на забезпечення виконання указів Президента України, постанов 
Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів облдержадміністрації та 
райдержадміністрації з питань кадрової роботи, державної служби та 
запобігання корупції. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації 21.12.2017 № 476 «Про 
затвердження Плану заходів щодо підготовки і проведення оцінювання 
результатів службової діяльності державних службовців Оріхівської 
районної державної адміністрації за 2018 рік» було визначено заходи з 
організації проведення оцінювання результатів діяльності державних 
службовців райдержадміністрації за 2018 рік, в тому числі визначення у 
грудні 2017 року ключових показників результативності, ефективності та 
якості службової діяльності державних службовців за 2018 рік.  
 Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 
23.03.2017 № 100 «Про затвердження плану заходів з організації підвищення 
кваліфікації державних службовців у рамках  I туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в районній 
державній адміністрації у 2017 році» в районній державній адміністрації 
протягом І півріччя забезпечено проведення І туру Конкурсу, в якому взяли 
участь 16 державних службовців, серед яких 5 керівників та 11 спеціалістів.  

За результатами конкурсу в номінації «Кращий керівник» переможцем 
визначено завідувача сектору персоніфікованого обліку пільгових категорій 
населення відділу соціальних гарантій, пільг та компенсацій управління 
соціального захисту населення райдержадміністрації Галчанську Оксану 
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Олександрівну, а в номінації «Кращий спеціаліст» - провідного спеціаліста 
сектору прийняття рішень щодо надання всіх видів допомог і компенсацій 
відділу з організації соціальних послуг та соціального забезпечення 
управління соціального захисту населення райдержадміністрації Старіченко 
Тетяну Володимирівну. Переможці І туру приймали участь у ІІ турі конкурсу 
«Кращий державний службовець» у Запорізькій області, проте призових 
місць не зайняли.   

Протягом 2017 року на засіданнях колегії райдержадміністрації 
розглядались питання: про хід виконання завдань визначених Президентом 
України у сфері державної кадрової політики в Оріхівській 
райдержадміністрації – тричі, про стан виконання вимог антикорупційного 
законодавства» - у листопаді 2017 року.  

Станом на 01.01.2018 гранична чисельність працівників апарату та 
структурних підрозділів райдержадміністрації залишається незмінною і 
складає 126 чол., серед яких 104 державних службовців, з них фактично 
працюючих 94 особи та 10 вакантних посад. Структура райдержадміністрації 
налічує 2 управління, 8 відділів та 6 відділів апарату райдержадміністрації.  

Серед державних службовців райдержадміністрації налічується 8 
магістрів державної служби, з яких 4 - закінчили Дніпропетровський 
регіональний інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України, 3 чол. - Класичний 
приватний університет, 1 чол. - Запорізький національний університет. 
Зараховані на навчання за державним замовленням до Дніпропетровського 
регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України у 2017 році за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» два державних 
службовця категорії «А» та «Б» та  продовжує навчання 1 державний 
службовець (КПУ). 

З метою покращення якісного складу та підвищення кваліфікації 
державними службовцями райдержадміністрації у звітному періоді взято 
участь у 26 короткострокових семінарах, тренінгах. Всього підвищили 
кваліфікацію 18 державних службовців, з них в Запорізькому центрі 
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, 
установ та організацій - 12 чол., у Всеукраїнському центрі підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування (1 чол.), в ДРІДУ НАДУ - 2 чол. та отримали відповідні 
посвідчення, 2 – учасники конкурсу «Кращий держслужбовець», інше- 1 чол.  

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про державну службу» та  
Положення про ранги, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів 
України від 20.04.2016 № 306, у 2017 році присвоєно ранги 9 державним 
службовцям, з них в категорії «Б» - 4 чол., в категорії «В» - 5 чол.   

Встановлення надбавок за вислугу років на державній службі 
здійснюється відповідно до Закону України  «Про державну службу» та 
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графіку встановлення таких надбавок державним службовцям за кожен 
календарний рік стажу державної служби. 

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України  від 25.03.2016 № 246 (зі змінами)   у  
2017 році   в Оріхівській   районній державній  адміністрації  було оголошено 
14 конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби з яких 
проведено – 11. Укомплектовано  вакантних посад 12, з них за результатами 
конкурсного відбору – 11 осіб, за переведенням – 1 чол.  

Відповідно до Порядку  проведення спеціальної перевірки стосовно 
осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 
відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 
підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2015 № 171 розпочато та вже завершено  
спеціальну перевірку відносно 1 службовця.  

В апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації вжито ряд 
заходів щодо запобігання та профілактики проявів корупції. Розпорядженням 
голови райдержадміністрації від 12.05.2016 № 194 затверджено План заходів 
щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» та здійснення антикорупційних дій в Оріхівській районні 
державній адміністрації Запорізької області на 2016-2017 роки.  

В міській, селищній, сільських радах розпорядженням міського, 
селищного сільських голів визначено посадових осіб, на яких покладено 
обов’язки щодо здійснення організаційних заходів стосовно запобігання 
проявам корупції. За  звітний період відділом кадрової роботи апарату 
райдержадміністрації здійснено перевірку кадрової роботи та дотримання 
вимог законодавства з питань запобігання корупції виконавчих комітетів 
Преображенської, Малотокмачанської, Таврійської сільської та Комишуваської 
селищної рад. За результатами перевірок було складено довідки, надано 
консультативно-методичну допомогу. 

Працівники райдержадміністрації та підпорядкованих структурних 
підрозділів ознайомлені з основними вимогами Закону  України  «Про  
запобігання  корупції» та попереджені про обмеження, пов’язані з 
проходженням державної служби.  

Районною державною адміністрацією проводиться інформаційно-
роз'яснювальна робота, спрямована на підвищення рівня знань населення 
щодо ролі інститутів громадянського суспільства в протидії корупції, 
вживаються заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення 
конфлікту інтересів чи вчинення корупційного правопорушення. 

У січні 2017 року проведено семінар для голів сільських, селищних рад 
на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них осіб», а для державних службовців 
апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів 
райдержадміністрації - навчання  з питань вивчення норм антикорупційного 
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законодавства в частині заходів фінансового контролю та видів обмежень, 
пов’язаних з конфліктом інтересів, способів його врегулювання та 
алгоритмом дій у разі виявлення. 

Забезпечено подання до 01 квітня 2017 року щорічної декларації  за 
2016 рік шляхом заповнення її форми на офіційному веб-сайті Національного 
агентства з питань запобігання корупції.  Питання забезпечення 
електронними цифровими підписами суб’єктів декларування перебуває на 
постійному контролі.  

Протягом 2017 року фактів порушення антикорупційного  
законодавства в частині не подання чи несвоєчасного подання декларацій за 
2016 рік не виявлено. Рішення суду про заборону займати посади в державних 
органах та їх апараті не приймалися, звільнення з посади на підставі рішення 
суду не проводилися. Службові розслідування за фактами прояву корупції в 
райдержадміністрації не проводилися. 

З метою забезпечення зворотного зв'язку з мешканцями району, 
оперативного реагування на гострі проблеми членів територіальних громад 
району, невідкладного вжиття заходів щодо припинення неправомірних дій, 
поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання 
вимог законодавства про звернення громадян в районній державній 
адміністрації функціонують «гаряча» телефонна лінія (телефон довіри) та 
електронна поштова скринька (скринька довіри) з питань запобігання 
корупції. У 2017 році  звернення з даного питання не надходили. 

 
Підсумовуючи викладене, треба зазначити, що робота районної 

державної адміністрації проводиться відкрито та гласно. Інформаційна 
політика направлена на задоволення потреб жителів району, на висвітлення 
інформації про діяльність органів державної влади, якнайширшого 
висвітлення заходів, що проводяться структурними підрозділами районної 
державної адміністрації та територіальними підрозділами центральних 
органів виконавчої влади. 

 

Публічний звіт закінчено.  

Дякую за увагу! 

 


