
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ  
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Протягом 2017 року в районній державній адміністрації відбулися значні 

кадрові зміни, які дозволили змістити акценти з кадрового діловодства до 
управління персоналом.  

Ефективна кадрова політика це запорука успішного розвитку. Тільки 
добре підготовлені кадри, які володіють сучасними знаннями, вміннями та 
навичками управління здатні досягти поставлених цілей, вирішувати нагальні 
проблеми, які постають перед суспільством. 

Перетворення держави на конкурентоздатного роботодавця на 
вітчизняному ринку праці є одним із ключових завдань реформи державної 
служби на 2018 рік та в подальшому. 

Сьогодні роботу районної державної адміністрації забезпечують 6 
відділів, 2 управління, служба у справах дітей та апарат районної державної 
адміністрації. За цими структурними підрозділами стоять десятки 
висококласних фахівців. І нам є чим пишатись та про що звітувати. 
 

Економіка 
Протягом 2017 року на соціально-економічний розвиток району виділено 

майже 1 млн. 980 тис.грн. з державного бюджету, що дало змогу впровадити  
вкрай важливі об’єкти (завершити капітальний ремонт даху опорного 
навчального закладу Новомиколаївської спеціалізованої ЗОШ №1, будівництво 
підвідного газопроводу  до села Веселий Гай, виготовити проектно-
кошторисну документацію на капітальний ремонт даху Тернуватського 
навчально-виховного комплексу). 

Завдяки субвенції з обласного бюджету, виділеній депутату Запорізької 
обласної ради Олексію Юрійовичу Бєлікову ми мали змогу використати кошти 
на реалізацію заходів, пов’язаних із соціально-економічним розвитком 
території, а це майже 83 тис.грн. За рахунок цих коштів здійснено 
енергозберігаючі заходи в Трудовій ЗОШ та Тернуватському НВК (заміна вікон 
та дверей на енергозберігаючі), придбано медичне обладнання для 
Підгірненського ФАПу,  мультимедійна дошка для Софіївського НВК та ін. 
 Протягом минулого року до впровадження енергозберігаючих заходів 
активно долучилися сільські та селищні ради. Так, за рахунок місцевих 
бюджетів на заходи з енергозбереження закладів соціальної сфери району 
витрачено 1 млн. 064 тис.грн. 

Окремо хочу зупинитися на ремонті доріг. Так, протягом 2017 року на 
території району відремонтовано понад 16 тисяч квадратних метрів доріг, на що 
освоєно 8 млн. 122,2 тис. грн., в тому числі, на ремонт доріг комунальної 
власності – 7034,4 тис.грн. та доріг загального користування в частині 
співфінансування – 1087,8 тис.грн. 
 

Поводження з відходами 
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На контролі райдержадміністрації перебувало питання дотримання вимог 

природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами. 
Так, протягом 2017 року комісією щодо системних рейдових перевірок по 

виявленню та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, перевірки санітарного 
стану території населених пунктів у Новомиколаївському районі Запорізької 
області проведено перевірки шести місць видалення відходів на територіях 
Терсянської, Підгірненської, Рідвянської, Любицької, Барвініської сільських 
рад, про що складено відповідні акти. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 04.12.2014 №274 «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо виділення 
земельної ділянки в постійне користування для розташування полігону твердих 
побутових відходів» Новомиколаївській селищній раді була виділена земельна 
ділянка загальною площею 4,5570 га, для розташування полігону твердих 
побутових відходів, яка знаходиться за межами населених пунктів біля с. 
Острівське. 

Новомиколаївською селищною радою прийнято рішення про 
накопичення коштів фонду охорони навколишнього природного середовища з 
метою виготовлення проекту на будівництво полігону твердих побутових 
відходів у 2018 році з залученням коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища. Будівництво полігону планується 
розпочати у 2019 році.  

Районною державною адміністрацією подані пропозиції до Регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, 
соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року щодо включення вищезгаданих об’єктів на 2018-2020 роки. 

 
Врожай-2017 
Для наведення ладу в земельному питанні в Запорізькій області була 

започаткована перша та єдина в Україні програма «Врожай». Метою даного 
заходу стало проведення моніторингу, обстеження та аналізу використання 
товаровиробниками земель сільськогосподарського призначення, проведення 
аналізу стану сплати податків і зборів, визначення справедливої орендної 
плати, створення єдиної і актуальної бази даних використання земель усіх форм 
власності.  

Так, протягом 2017 року завдяки проведеній роботі виявлено земельних 
ділянок загальною площею майже 60 га, які використовувалися без 
правовстановлюючих документів. Матеріали було направлено до 
правоохоронних органів. Сільськогосподарськими підприємствами всіх фори 
власності добровільно легалізовано 308 робочих місць, що на 12 більше ніж у 
минулому році. Але ще незавершеною залишається робота в сфері легалізації 
праці на території району. Таким чином вирішення цієї проблеми є одним із 
основних завдань на 2018 рік. Спільні, злагоджені та чіткі дії уповноважених 
органів повинні забезпечити збільшення числа осіб, які оформлять трудові 
відносини належним чином.  
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Робочою групою обстежено 100 відсотків земельних ділянок державної, 

колективної та приватної власності. Проведення заходу «Врожай-2017» дало 
змогу додатково залучити до бюджетів всіх рівнів майже 200 тисяч грн.  

Разом з тим, першочерговим та важливим залишається реалізація прав 
учасників антитерористичної операції на землю.  
 У 2017 році проведено 4 засідання робочої групи, де визначено основні 
напрямки роботи на 2018 рік. 
 

Соціальна сфера 
В умовах економічних реформ встановлення єдиної, ринкової ціни на 

газопостачання, підвищенні цін і тарифів на житлово-комунальні послуги 
соціальною підтримкою у вигляді Програми житлових субсидій охоплено 3 
тисячі 338 сімей району. 

Протягом минулого року тривала робота в напрямку контролю за 
здійсненням соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам. Так, станом 
на 01.01.2018 на території району обліковується 199 внутрішньо переміщених 
осіб, яким призначено (відновлено) соціальні виплати.  

Протягом 2017 року організовано повноцінний відпочинок та 
оздоровлення дітей. Так, на фінансування оздоровчої кампанії з районного 
бюджету було виділено майже 120 тис.грн. Безкоштовно, за рахунок обласного 
бюджету, влітку 2017 року оздоровилися 27 дітей пільгової категорії в дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку. 

Важливим питанням залишається соціальна підтримка захисників 
України.  Станом на 01.01.2018 на обліку перебуває 95 учасників бойових дій у 
зоні проведення антитерористичної операції. 

Минулого року 61 учасник АТО отримав матеріальну допомогу на 
загальну суму 76,2 тис.грн. Не залишаються осторонь сільські та селищні ради. 
Так протягом 2017 року вони надали матеріальну допомогу учасникам АТО та 
членам родин загиблих на загальну суму 199,2 тис.грн. 

 
Робота соціальних служб 
Не втрачає актуальності питання соціально-правового захисту 

неповнолітніх. Так, у 2017 році проведено 42 профілактичних рейди, під час 
яких обстежено 189 сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих 
обставинах; 10 діток, позбавлених батьківського піклування  - влаштовано під 
опіку, 1 – в прийомну сім’ю. 
        На території району функціонує дитячий будинок сімейного типу, в  якому 
виховується п’ятеро дітей, позбавлених батьківського піклування та 6 
прийомних сімей, в яких проживає та виховується 9 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.  Одну з цих сімей було створено у 2017 
році. 
 
 Освіта 

Починаючи з дитсадків, діти нашого району забезпечені освітою та 
навчанням.  
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На базі Новомиколаївської спеціалізованої загальноосвітньої школи №1 

діє опорний навчальний заклад та філія. Збережена мережа позашкільних 
навчальних закладів: працюють центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-
юнацький клуб фізичної підготовки та дитячо-юнацька спортивна школа. 

Завдяки залученню коштів обласного бюджету протягом 2017 року 
вдалося завершити капітальний ремонт даху опорного закладу, проведено 
ремонт та облаштовано нову сучасну  медіатеку. Для Софіївського навчально-
виховного комплексу з обласного бюджету виділено 382 тис.грн. на ремонт 
системи водовідведення. Виготовлено проектно – кошторисну документацію на  
капітальний ремонт даху Тернуватського навчально-виховного комплексу,  
придбано мультимедійну дошку для  Софіївського навчально-виховного 
комплексу, замінено 12 вікон у Трудовій загальноосвітній школі та двоє дверей 
у Тернуватському навчально-виховному комплексі.                                           

Районна влада також ніколи не залишалася осторонь проблем освіти 
району. Так, протягом минулого року на підтримку опорного закладу виділено 
понад 400 тисяч гривень з районного бюджету. За рахунок цих коштів замінено 
86 вікон на енергозберігаючі, оновлено меблі в актовому, придбано нову 
посудомийну машину, холодильник та телевізор, виділено 166 тис.грн. на 
завершення ремонту даху. 

Не можу не згадати про пілотний проект з впровадження інклюзивної 
освіти. Наш регіон став першим в Україні з реалізації цієї програми. Так, на базі 
опорного навчального закладу функціонує три класи з інклюзивною формою 
навчання, де навчаються дітки з особливими освітніми потребами, та 2 
інклюзивні групи у дошкільному навчальному закладі «Теремок» та 
Терсянському навчально-виховному комплексі. 

З метою якісної освіти дітей, які потребують корекції розумового 
розвитку, рішенням сесії Новомиколаївської районної ради від 15.12.2017 №29 
затверджено Положення «Про інклюзивно-ресурсний центр». У 2017 році 
поповнена матеріальна база  кабінету з корекційних занять на суму 4794 грн.  за 
рахунок коштів освітньої субвенції, виділеної на інклюзивне навчання.  

 
Культура 
Є позитивні результати і в сфері культури. Завдяки тісній співпраці з 

сільськими та селищними головами понад 781 тисячу гривень витрачено для 
проведення ремонтів закладів культури та впровадження енергозберігаючих 
заходів. 198,4 тис. гривень виділено з районного бюджету для заміни вікон та 
дверей в Новомиколаївському центрі культури та дозвілля.  

Працівники закладів культури не залишили поза увагою жодної важливої 
події, дати державного чи місцевого рівня. До участі в районних та обласних 
заходах активно залучається учнівська молодь, з метою виховання у дітей 
патріотизму та активної громадянської позиції. Слід відмітити покращення 
якості заходів у порівнянні з минулими роками, адже велика увага приділяється 
їх підготовці. І як результат - повернення довіри  мешканців району та бажання 
відвідувати свята.  
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          Делегація працівників відділу культури і туризму райдержадміністрації, 
закладів культури району неодноразово гідно представляли Новомиколаївський 
район і в обласних заходах, що значною мірою підвищує імідж території. 
 
 Оборона району 

З метою недопущення проникнення на територію області провокаторів та 
ввезення збої і боєприпасів на території району організовано контрольно-
перепускний пункт «Новомиколаївка». 

Протягом 2017 року для його утримання було витрачено 195,6 тис.грн. 
(115,4 тис.грн. – з районного бюджету, 80,2 тис.грн. – за рахунок коштів 
сільських та селищних рад), це і харчування бійців, придбання паливно-
мастильних матеріалів, розвиток матеріально-технічної бази.  
 
 Децентралізація  

Перспективним планом формування території Запорізької області 
передбачено створення на території району однієї спроможної територіальної 
громади з центром в селищі Новомиколаївка.  

Питання реформи децентралізації наразі стоїть дуже гостро. На сьогодні 
ми єдиний район у Запорізькій області, де ще не відбулося об’єднання громад. 
Час спливає, і разом з ним -  можливість отримати кошти на розвиток громад, а 
це - не на користь людей.  

 
Сподіваюсь, що 2018 рік буде роком виконання тих завдань, які ми 

визначили у 2017  та плануємо реалізувати у поточному році.  
Стабільна робота всіх районних служб, відділів та управлінь 

райдержадміністрації залежить від щоденної кропіткої праці, персональної 
відповідальності керівників, конкретних ділових взаємовідносин.  

Лише спільними зусиллями, відповідальним ставленням до роботи ми 
забезпечимо  ефективність та  відкритість влади, безперебійну  життєдіяльність 
району.   

На завершення хочу подякувати за підтримку усім, хто допомагав нам не 
лише практичними діями, а й розумінням та конструктивними порадами.    
Впевнений, що саме від наших спільних зусиль, значною мірою залежить, як 
буде і надалі розвиватися Новомиколаївський район, як житимуть люди в 
ньому. 

Запевняю, що Новомиколаївська районна державна адміністрація і надалі 
тісно співпрацюватиме з органами місцевого самоврядування, територіальними 
органами виконавчої влади, депутатами всі рівнів з тим, аби продовжити 
започатковані кроки по збереженню власного потенціалу району, відновленню 
процесів нарощування виробництва, стимулюванню інвестиційної діяльності і, 
основне, недопущенню зниження рівня життя населення та підтримці 
найуразливіших верств населення району. 

Лише за умови злагодженої роботи є реальна можливість втілити в життя 
намічені заходи та  завдання. 


