
Звіт 
Михайлівської районної державної адміністрації 

про проведену роботу за 2017 рік 
 

Діяльність Михайлівської районної державної адміністрації спрямована на 
виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, 
здійснення виконавчої влади на території району відповідно до Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», а також реалізацію повноважень, делегованих 
їй районною радою. 

У своїй роботі райдержадміністрація тісно співпрацює з районною, 
сільськими, селищними радами, територіальними підрозділами центральних органів 
виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності. 
З цією метою використовуються різні форми: виїзди на місця, запрошення на 
наради, засідання колегії та інші заходи, проведення семінарів, тощо. 

 
Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку 

 
Районною державною адміністрацією було розроблено проект Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Михайлівського району на 2017 
рік, який було винесено на обговорення сесії районної ради 22.12.2016 та 
затверджено рішенням сесії №1. Під час сесії районної ради 21.12.2017 заслухано та 
затверджено звіт райдержадміністрації щодо виконання програми соціально-
економічного та культурного розвитку Михайлівського району за 2017 рік. 

 
Наш район – сільськогосподарський. Від аграрного сектору економіки 

району в значній мірі залежить виконання головного щоденного завдання – 
наповнення бюджетів всіх рівнів, яке надає фінансову можливість вирішення 
нагальних питань життєдіяльності району. 

 
Стан сільського господарства району 
Виробництво валової продукції сільського господарства у постійних цінах 

2010 року у 2017 році складає 255 млн. грн, що на 4,6 млн. грн. менше, ніж у 
минулому році.  

Врожай зернових культур по сільгосппідприємствам за 2017 рік склав 97,9 
тис. тонн, або на 2,3 тис. тонн (0,3%) менше, ніж у 2016 році, і на 1,1 тис. тонн 
(1,1%) більше програмного показника. Площа збору зернових культур у 2017 році 
29646 га, із них озимі культури на зерно на площі 16642 га. Середня врожайність 
зернових 33,0 ц/га. 

Під урожай 2017 року було посіяно озимих культур на 19573 га або на 284 га 
більше, ніж під урожай 2016 року, врожайність озимих склала – 33,2 ц/га що на 3,4 
цн/га менше, ніж у 2016 році. 

У 2017 році були сприятливі умови для вирощування зернових культур, в 
т.ч. озимих. У 2014- 2017 роках у районі одержано найбільший за останні шість 
років урожай.  

У 2017 році вироблено соняшнику 29,4 тис. тонн, або 154,0 % програмного 
завдання та 110,0 % минулорічного показника. Плодів отримано 2,5 тис. тонн, або 
100 % від програмного показника. Овочів отримано 13,3 тис. тон, що складає 107 % 
до 2016 року.  



Через збитковість тваринництва та проведення профілактичних робіт на двох 
тваринницьких корпусах у 2017 році в громадському тваринництві району значно 
зменшено поголів’я свиней. Внаслідок цього на 25 % відбулось зменшення обсягів 
реалізації худоби та птиці (у живій вазі) та обсягів вирощування худоби у 
порівнянні з 2016 роком.  

Станом на 01.01.2018 року поголів’я свиней склало 6534 голови або 
зменшилось на 72,7 % до минулого року. Основне підприємство, яке вирощує 
свиней планує значне скорочення поголів'я у подальшому. Дещо збільшилось 
поголів'я великої рогатої худоби - склало 37 голів, у тому числі корів на 12 голів, що 
складає 148 % і 133,3 % до відповідного періоду минулого року. За 12 міс. 2017 року 
виробництво (реалізація) худоби та птиці в живій вазі склало 2,0 тис. тонн, що 
складає 70,5 % до відповідного періоду минулого року.  

Валовий надій молока за 12 міс. 2017 року склав 44,1 тонни, що 18,5 % 
більше, ніж за відповідний період минулого року. Надій молока на 1 середньорічну 
корову склав 4240 кг, або зменшився на 29,1%. 

За підсумками 2017 року реалізовано худоби та птиці (в живій вазі) 2,0 тис. 
тонн.  

У 2018 році виробництво валової продукції сільського господарства у 
постійних цінах 2010 року прогнозується у розмірі 250 млн. грн., що складає 98% до 
показника 2017 року. 

Під урожай 2018 року планується посіяти зернові культури на площі 29,1 
тис. га, або 62,8% ріллі і одержати 89,7 тис. тонн при середній урожайності 30,8 ц/га. 

Під врожай 2018 року посіяно 22436 га озимих зернових, що на 1227 га 
більше, ніж під врожай 2017 року. Проте, через посушливі умови, сходи отримано 
лише на 40% посіяних площ. Посіви знаходяться у зрідженому стані. Ураховуючи 
це, заплановано зменшення урожаю зернових культур у 2018 році до рівня 89,7 тис. 
тонн (91,6% до рівня 2017 року). 

Виробництво олійних культур у 2018 році прогнозується в обсязі 32,6 тис. 
тонн, у т.ч. соняшника -29,43 тис. тонн. Під посівами соняшнику у 2017 році було 
зайнято 29 % площі ріллі, яка знаходиться у обробітку. У 2018 році планується 
також зайняти 28 % ріллі. Прогнозується одержати валовий збір соняшнику у 
розмірі 29,43 тис. тонн при середній урожайності 21,8 цн/га. 

Овочі планується посіяти на площі 370 га і при врожайності 359,5 ц/га 
одержати 13,3 тис. тонн., виробництво плодів та ягід планується 2,5 тис. тонн. 

Виробництво (реалізація м'яса) у 2018 році прогнозується в обсязі 2,0 тис. 
тонн, або на рівні очікуваного показника 2017 року. 

Виробництво молока прогнозується в обсязі 47 тонн, або на 19% більше 
очікуваного показника 2017 року, вирощування худоби – 2,2 тис. тонн. 

У сільськогосподарських підприємствах району здійснюються капітальні 
вкладення в основний капітал, найчастіше на оновлення машинно-тракторного 
парку, сільгоспінвентарю та насадження садів. 

 
В 2017 році за рахунок усіх джерел фінансування обсяг капітальних вкладень 

складає 183 млн. грн., що у 16,6 млн. грн. більше, ніж у 2016 році. 
Основним джерелом фінансування капітальних вкладень є власні кошти 

підприємств та організацій. Найвагомішу частку капітальних інвестицій спрямовано 
в розвиток сільського господарства, житлово-комунального господарства та у 
соціальну сферу району. 

За рахунок коштів обласного та районного бюджетів у районі здійснювалися 
роботи на таких об’єктах: 



- «Утеплення фасаду КЗ «Роздольська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» 
Михайлівської районної ради Запорізької області – реконструкція -ін № 10310001, 
будівля школи (нова)». Роботи виконано та профінансовано в повному обсязі на 
загальну суму 1470,161 тис. грн., в т.ч. 1323,145 тис. грн. – обласний бюджет, 
147,016 тис. грн. – місцевий бюджет; 

- «Реконструкція комунального закладу "Бурчацька загальноосвітня школа I-
III ступенів імені Героя Радянського Союзу Є.І. Носаль" за адресою: 72010 
Запорізька область, Михайлівський район, с. Бурчак, пров. Шкільний, 3. Заміна 
вікон та дверних блоків». Роботи по об’єкту виконано та профінансовано в повному 
обсязі на суму 1135,072 тис. грн., в т.ч. 1072,777 тис. грн. – обласний бюджет, 26,919 
тис. грн. – місцевий бюджет. 

За рахунок обласного бюджету розпочато роботи на об'єкті «КЗ 
«Роздольська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Михайлівської районної ради 
Запорізької області – реконструкція -ін №10310002 будівля школи». Заплановано 
фінансування на загальну суму 481,993 тис. грн.  

Також за рахунок коштів обласного бюджету у рамках виконання 
депутатських повноважень на реалізацію заходів, спрямованих на соціально-
економічний розвиток Запорізької області, здійснювалися роботи на наступних 
об’єктах:  

- «Ремонт будівлі газової котельні Комунального закладу "Михайлівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" Михайлівської районної ради Запорізької 
області» на суму 50 тис. грн.; 

- «Заміна вікон у дошкільному навчальному закладі "Вишенька" Бурчацької 
сільської ради Михайлівського району Запорізької області» - 26 од. на суму 140 тис. 
грн.; 

- «Реконструкція ліній вечірнього освітлення вулиць селища Михайлівка та 
встановлення енергозберігаючих LED ліхтарів» на суму 650 тис. грн.  

По всіх об’єктах роботи виконано та профінансовано в повному обсязі.  
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища придбано сміттєвоз для КП "Михайлівський комунгосп" 
(спецпризначення для комунального господарства) вартістю 1094,4 тис. грн. 
Здійснено реконструкцію каналізаційних очисних споруд із застосуванням 
біоінженерних технологій в КУ «Михайлівський психоневрологічний інтернат» 
вартістю 2500 тис. грн. Розпочато роботи на об'єкті «Каналізаційні очисні споруди 
смт. Пришиб Михайлівського району Запорізької області. Реконструкція. 
Коригування» на виконання якого передбачено кошти обласного ФОНПС 3510 тис. 
грн. та місцевих бюджетів – 273,23 тис. грн. 

За рахунок місцевих бюджетів Михайлівського району було виконано 
наступні заходи: 

- капітальний ремонт пішохідних доріжок по вул. Центральній та вул. 
Пушкіна Михайлівської селищної ради – 1502,516 тис.грн.; 

- реконструкція освітлення по вул. Космічна Михайлівської селищної ради- 
40,749 тис.грн.; 

- реконструкція освітлення по вул. Шкільна Михайлівської селищної ради - 
425,479 тис.грн. 

- капітальний ремонт водонапірної вежі в с. Високе -129,940 тис. грн.; 
- придбання насосного та іншого обладнання на водогони по 4 

сільським/селищним радам – 356,188 тис.грн.; 
- придбання роторних косарок для 2 сільських рад – 50,800 тис.грн.; 



- виготовлення та встановлення пам’ятника Герою Радянського Союзу 
Полякову – 44,710 тис.грн.; 

- облаштування дитячого майданчика у Тимошівській сільській раді - 41,600 
тис.грн.; 

- заміна віконних блоків на металопластикові у: 
- КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» - 12 один. на суму 70 тис.грн.; 
- КЗ «Пришибський ДНЗ «Сонечко» - 7 од. на суму 22,0 тис.грн.; 
- КЗ «Тимошівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» - 42 од. на суму 

200,0 тис. грн.; 
- КЗ «Плодородненський навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів «ЗНЗ-

ДНЗ» - 52 од. на суму 200,0 тис.грн.; 
- Любимівському СБК – 5 од. на суму 28 тис.грн.; 
- Зразківському СБК -3 од. на суму 14,3 тис.грн.; 
- Плодородненському СБК (заміна 3 вікон, 6 дверей, ганок) на суму 203,979 

тис.грн.; 
- поточний ремонт приміщень ТМО та КЗ «Михайлівський ЦПМСД» - 130,1 

тис.грн. 
У 2017 році опалення КЗ «Пришибська ЗОШ І-ІІІ ст. імені М.А.Шаламова», 

КЗ «Михайлівський НВК ЗШ І-ІІІ ст. - гімназія», КЗ «Роздольська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ 
«Любимівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ст.», районного будинку 
культури та адмінбудівлі районної ради переведено із газового на опалення шляхом 
закупівлі теплової енергії, виробленої із пілетів. 

У рамках «Програми покращення стану автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення Запорізької області на 2017 рік» на 
Михайлівський район було виділено із обласного бюджету 653,705 тис. грн., які 
використано в повному обсязі.  

 За рахунок коштів сільських та селищних рад району протягом 11 місяців 
2017 року було виконано ремонт доріг комунальної власності загальним обсягом 
19,480 тис. м.кв. на загальну суму 8376,175 тис.грн.  

За кошти державного бюджету філією «Михайлівський райавтодор» 
виконано поточний ремонт та обслуговування доріг на суму 1399,475 тис.грн. 

За кошти населення у 2017 році введено 438 м2 житла.  
У районі продовжує діяти обласна Програма «Сільське подвір’я». За 9 міс. 

2017 року в рамках цієї Програми здійснено пільгове кредитування населення 
району в розмірі 588,9 тис. грн. Кредити фонду „Сільське подвір’я» були 
використані на реконструкцію житла – 198 тис.грн., на придбання житла – 390 
тис.грн.  

У 2017 році отримано таку міжнародну технічну допомогу: 
GIZ у рамках Програми зміцнення спроможності Українських 

територіальних громад для прийняття внутрішньо переміщених осіб було передано 
КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» спортивні тренажери та 
інвентар вартістю 279,875 тис.грн. та КУ «Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» організаційну, комп'ютерну та 
спеціальну техніку вартістю 234,736 тис.грн.; 

UNICEF передано меблі та інвентар для дитячих дошкільних груп вартістю 
3879,1 дол США для КЗ «Плодородненський НВК І-ІІІ ст.» та 600 тис.грн. для КЗ 
«Михайлівський НВК I-II ст. «ДНЗ-ЗШ». 

 



           Промисловість району представляють два підприємства: ТОВ «Стандарт 
2010» та КП «Михайлівський комунгосп», тому статистичні дані відповідно до 
законодавства у цій галузі є конфіденційними. 
          За оперативними даними виробництво промислової продукції по КП 
«Михайлівський комунгосп» за 2017 рік у діючих цінах склало  3968,3 тис. грн., що 
становить 125,8% до попереднього року. Піднято та відпущено води – 307,3 тис. м3, 
або на 31,5% більше, ніж за відповідний період попереднього року. 

 
Повноваження в галузі бюджету та фінансів 

 
Протягом 2017 року з державного бюджету отримано такі субвенції: 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги 

сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, 
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II 
групи внаслідок психічного розладу в сумі 53102,1 тис. грн., що на 5271,3 тис. грн. 
більше ніж у 2016 році (11%). 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій) в сумі 71992,3 тис. грн., що на 21076,8 тис. грн. 
більше ніж у 2016 році (41,4%). 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу в сумі 3432,6 тис. грн., що на 939,5 тис. грн. менше ніж у 
2016 році (21,4%). 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування 
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 418,2 тис. 
грн. у 2016 році не отримувалась. 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 25551,8 
тис. грн., що на 1467,1 тис. грн. менше ніж у 2016 році (5,4%). 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 
23235,8 тис. грн., що на 5148,6 тис. грн. більше ніж у 2016 році (28,5%). 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 22,3 тис. грн. (у 2016 
році не отримувалась). 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих в сумі 2985,8 тис. грн., що на 636,1 тис. грн. більше ніж 
у 2016 році (27,1%). 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 418,4 тис. грн. 
(у 2016 році не отримувалась). 

Всі субвенції, отримані у 2017 році, використані в повному обсязі. 
Власних доходів протягом 2017 року отримано 76874,3 тис. грн., що на 

19611,6 тис. грн. більше ніж у 2016 році, які направлено на утримання бюджетних 
установ та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, розрахунки за 
спожиті енергоносії. 

Видатки за 2017 рік склали 283264,4 тис. грн., що на 65049,8 тис. грн. більше 
ніж у 2016 році (29,8%). 



В тому числі захищені видатки: 
заробітна плата з нарахуваннями – 104049,7 тис. грн. що на 37401,4 тис. грн. 

більше ніж у 2016 році (51,6%); 
медикаменти – 516,1 тис. грн. що на 23,3 тис. грн. менше ніж у 2016 році 

(4,3%); 
харчування – 2389,7 тис. грн. що на 101,4 тис. грн. більше ніж у 2016 році 

(4,4%); 
енергоносії – 10750,6 тис. грн. що на 432,6 тис. грн. більше ніж у 2016 році 

(4,2%); 
інші виплати населенню – 133356,3 тис. грн. що на 27031,2 тис. грн. більше 

ніж у 2016 році (25,4%). 
 

 
Повноваження в галузі управління майном, приватизації, сприяння розвитку 

підприємництва та здійснення державної регуляторної політики 
 

На території Михайлівського району діють 1048 суб'єктів малого та середнього 
підприємництва, з них: 850 - підприємців-фізичних осіб, 5 - середні підприємства, 
129 - малі підприємства, у тому числі -70 підприємств, що виробляють продукцію, 
та 64 фермерські господарства. 

За допомогою малого підприємництва частково вирішувалося питання 
зайнятості населення. Упродовж 2017 року 1 особу було працевлаштовано на 
новостворене робоче місце за рахунок компенсації єдиного соціального внеску. 
Одноразова допомога для заняття підприємницькою діяльністю у 2017 році не 
надавалася.  

З метою координації роботи місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та громадських організацій щодо розвитку та підтримки 
підприємництва створена та працює районна координаційна рада при Михайлівській 
РДА, засідання якої проводяться щомісячно. 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності райдержадміністрації є 
проведення єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, яка 
відповідає інтересам держави і не перешкоджає реалізації права громадян на 
підприємницьку діяльність. 

Протягом 2017 року на виконання розпорядження голови Запорізької 
облдержадміністрації від 11.07.2015 №173 "Про план заходів реалізації державної 
регуляторної політики в Запорізькій області" здійснювався моніторинг реалізації 
державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності сільськими, 
селищними та районною радами. 

Скарг від суб’єктів підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб 
щодо обмеження або регулювання їх господарської діяльності не надходило. 

Впродовж 2017 року райдержадміністрацією регуляторні акти не 
приймались. 

Підсумки проведеної роботи щодо реалізації державної регуляторної 
політики Михайлівською райдержадміністрацією в 2017 році свідчать, що вимоги 
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності" дотримані. 

 
Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку 
 



Райдержадміністрація забезпечує організацію обслуговування населення 
підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства 
незалежно від форм власності. 

На території району житлово-комунальні послуги надають 18 підприємств, в 
т.ч. 8 комунальної власності. 

Обсяг водопостачання кожного року сягає близько 960 тис. м3 за рік. У 
більшості населених пунктів району задовільне забезпечення питною водою. 

Всього на території району зареєстровано 39 централізованих водопроводів. 
Експлуатується 63 артезіанські свердловини, 407,8 км водопровідних мереж, з яких 
139 км ветхих та аварійних - 34%. Кількість абонентів – 10996, з них обладнані 
лічильниками 6136, що становить 56 відсотків. 

Враховуючи соціальну значимість водопостачання, за рахунок коштів 
інвесторів, бюджетів усіх рівнів удалося вирішити частину проблемних питань 
комунальної сфери району. 

Із місцевих бюджетів придбано 6 глибинних насосів та обладнання для 
артезіанських свердловин на загальну суму 486,128 тис. грн., в т. ч.: 

Михайлівською селищною радою на суму 226,378 тис. грн., 
Пришибською селищною радою на суму 65,0 тис. грн., 
Роздольською сільською радою на суму 27,45 тис. грн., 
Високівською сільською радою на суму 167,3 тис. грн. 
В с. Тракторне проведені роботи по гідродинамічному очищенню 

артезіанської свердловини на суму 489,986 тис. грн. На артезіанських свердловинах 
в смт Михайлівка, с. Бурчак, с. Українка, с. Нове-Поле замінені водопідйомні 
колони. Проведений капітальний ремонт водонапірної башти в с. Роздол, замінені 
башти «Рожновського» в с. Солов’ївка та с. Трудолюбимівка. Проведені поточні 
ремонти на 11 артезіанських свердловинах. Придбано частотний перетворювач для 
артезіанської свердловини в смт Пришиб. Замінено обсадну трубу на артсвердловині 
в с. Кавунівка. Для забезпечення сталого водопостачання проведені роботи по 
підключенню системи водопостачання території ТОВ «Агрофірма «Юлена» до 
водогону КП «Михайлівський комунгосп» та ТОВ «Агрофірма ім. Мічуріна». 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг по базовому 
підприємству станом на 01.01.2018 року склав 98%, в т.ч. водопостачання та 
водовідведення – 98%, вивіз ТПВ – 98%, утримання будинків та прибудинкової 
території – 98%. 

 
Торгівельні послуги. 
Станом на 01.01.2018 в районі діє 196 підприємств сфери торгівлі, 23 – 

підприємств ресторанного господарства, 35 – об’єкти побутового обслуговування 
населення та 2 ринки. У районі продовжує збільшуватись кількість спеціалізованих 
магазинів по торгівлі: харчовими товарами, побутовою технікою, аудіо- та 
телевізійною апаратурою, меблями.  

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із 
роздрібної торгівлі, у порівнянні з попереднім роком виріс на 5% і очікується 130 
млн. грн. 

Протягом звітного періоду райдержадміністрацією проводився щотижневий 
моніторинг цін на основні продовольчі товари, що реалізуються на території району. 

Також спільно з керівниками підприємств, установ та товаровиробниками 
району здійснювалася підготовка до проведення Покровського ярмарку, який 
відбувся у жовтні 2017 року в м. Запоріжжя. В ярмарку взяли участь приватні 
підприємці та сільгоспвиробники району. 



 
Пасажирські перевезення 
Відповідно до маршрутної мережі, затвердженої розпорядженням голови 

Запорізької обласної державної адміністрації від 01.02.2017 року № 30 «Про 
затвердження мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального 
користування, які не виходять за межі території Запорізької області», налічується 7 
приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі 
території Михайлівського району. Станом на 01.01.2018 року зазначені маршрути не 
обслуговуються перевізникам. На даний час триває процедура проведення конкурсу 
з визначення перевізників. 

У 2017 році обсяг перевезень пасажирів автотранспортом загального 
користування складає 165,5 тис. чол. або 130% програмного завдання.  

Перевезення вантажів автотранспортом загального користування 
обліковується по усьому колу підприємств – юридичних осіб. Найбільшу частку цих 
обсягів виконують сільгосппідприємства району. 

У 2017 році обсяг перевезень вантажів автотранспортом загального 
користування складає 8,5 тис.тонн, або 104,9% програмного завдання.  

У 2017 році було здійснено капітальний, поточний ремонти та 
обслуговування доріг на суму 10429,355 тис.грн., у т. ч. за рахунок: 

- державного бюджету – 1399,475 тис.грн. (філія «Михайлівський 
райавтодор»); 

- коштів обласного бюджету – 653,705 тис.грн.;  
- коштів бюджетів сільських, селищних рад – 8376,175 тис.грн. 
 
 

Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних 
ресурсів і охорони довкілля 

 
Райдержадміністрацією, сільськими, селищними радами вживалися заходи 

щодо покращення екологічної ситуації в районі.  
Залишок коштів районного фонду охорони навколишнього природного 

середовища станом на 01.01.2017 складав 50,641 тис.грн. 
За рахунок залишків коштів районного фонду ОНПС у 2017 році придбані 

контейнери для збору твердих побутових відходів – 49,623 тис. грн.  
За рахунок коштів обласного фонду ОНПС придбано сміттєвоз для КП 

"Михайлівський комунгосп" (спецпризначення для комунального господарства) 
вартістю 1094,400 тис. грн., здійснено реконструкцію каналізаційних споруд в КУ 
«каналізаційних очисних споруд у смт Пришиб. В обласному бюджеті було 
передбачено 3510,000 тис. грн. та в місцевих бюджетах –273,23 тис. грн.  

 
У 2017 році на території Михайлівського району продовжувалась робота із 

проведення операції «Урожай», метою якої було проведення інвентаризації та 
перевірки раціонального за призначенням використання землі. Станом на 01.01.2018 
року мобільними групами проведено моніторинг використання сільського-
сподарських земель по 10 сільським та селищним радам, що становить 98,3 % від 
загальної площі. 

В рамках проведення операції «Урожай-2017», з метою наповнення 
районного бюджету, створення рівних умов господарювання для  всіх суб’єктів 
господарювання, які обробляють землі товарного виробництва, в районі 
проводилася робота щодо встановлення осіб, які не сплачують земельний податок за 



користування земельними ділянками для ведення особистого селянського 
господарства загальною площею 2 га. В ході проведеної роботи виявлено 28 осіб 
фізичних осіб, які не сплачували земельний податок. 

З метою раціонального використання земель державної власності за 
цільовим  призначенням та сплати орендної плати на засідання районної робочої 
групи з організації проведення на території району операції "Урожай-2017" були 
запрошені сільгосптоваровиробники всіх форм власності. За наслідками  проведених 
співбесід із землекористувачами  додатково до районного бюджету надійшло 
орендної плати за землю в сумі 75 тис. грн. та земельного податку з фізичних осіб в 
сумі 11.8 тис. грн. 

 
Повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, 

фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді 
 
Мережа закладів освіти в районі збережена. Відповідно до затвердженої 

мережі у закладах освіти навчалось 2615 учнів, що на 81 особу більше, ніж у 2016 
році. 

Із загальної кількості учнів району у школах І ступеня здобували освіту 1192 
учні, у школах ІІ ступеня 1292 особи, у закладах ІІІ ступеня – 131 учень. 

Для дітей, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальні заняття у 
закладах загальної середньої освіти, організовано індивідуальну форму навчання. За 
такою формою в районі навчається 33 школярі.  

На екстернатній формі навчається 5 учнів. 
З метою залучення до навчання та виховання дітей з особливими освітніми 

потребами в соціумі на базі Комунального закладу «Михайлівський НВК І-ІІ 
ступенів «ДНЗ-ЗНЗ» відкрито 2 інклюзивних класи та 1 клас у Комунальному 
закладі «Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3». 

На державній мові навчається 80, 5% учнів. 
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти в районі створюються 

належні умови для безпечного, регулярного і безоплатного підвезення учнів до 
місця навчання. Всього забезпечуються підвезенням до загальноосвітніх навчальних 
закладів і додому 401 дитина, з них 83 дошкільного та 318 шкільного віку, що 
становить 100% від загальної потреби. На умовах співфінансування районного 
бюджету та за рахунок коштів обласного бюджету було придбано новий шкільний 
автобус та передано для підвезення учнів КЗ «Любимівська ЗОШ І-ІІІ ст.». 

За рахунок коштів державної субвенції окремим територіям на соціально-
економічний розвиток та співфінансування районного бюджету виконано: 

- реконструкцію системи теплопостачання КЗ « Михайлівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.№ 3» Михайлівської районної ради Запорізької області -загальною вартістю 
1130,000тис.грн. Об’єкт введено в експлуатацію 24 січня 2017р.  

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та 
співфінансування районного бюджету: 

- замінено віконні та дверні блоки в КЗ «Бурчацька ЗОШ І-ІІІ ст.імені Героя 
Радянського Союзу Є.І.Носаль.» загальною вартістю 1099,696тис.грн.; 

- проведено роботи по утепленню фасада КЗ «Роздольська ЗОШ І-ІІІ ст.» 
загальною вартістю 1495,002тис.грн.; 

- проводяться роботи по утепленню фасаду другого корпусу КЗ 
«Роздольська ЗОШ І-ІІІ ст.». на суму 496,886тис.грн. 



Відповідно до Програми сприяння виконанню депутатських повноважень 
депутатами Запорізької обласної ради на 2017/2020роки затвердженої рішенням 
обласної ради від 06.04.17р.№ 59 (зі змінами та доповненнями) : 

- замінено віконні блоки у дошкільному навчальному закладі «Вишенька»- 
140,0тис.грн, 

- проведено ремонт будівлі газової котельні КЗ «Михайлівська ЗОШ І-ІІ ст.»-
50,0тис.грн. 

За кошти місцевого бюджету та бюджетів сільських та селищних рад: 
- замінено віконні блоки в КЗ «Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ст.» на суму- 

200,0тис.грн., КЗ «Плодородненський НВК І -ІІІ ст. «ЗНЗ-ДНЗ» на суму-
200,0тис.грн.; 

- виконано ремонт центрального ганку КЗ « Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 3» 
на суму-50,0тис.грн.; 

- укладено бруківку на внутрішньому подвір’ї КЗ « Михайлівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.№ 3» на суму-114,9тис.грн.; 

- проведено Wi-fi в КЗ «Бурчацька ЗОШ І-ІІІ ст.»,КЗ « Михайлівський НВК 
ЗШ І-ІІІ ст.- гімназія, КЗ « Михайлівський НВК I-II ступенів «ДНЗ-ЗШ» на суму -
150,0 тис. грн.; 

- придбано обладнання для шкільної їдальні та оновлено матеріально-
технічну базу КЗ «Мар'янівський НВК І -ІІ ст. «ЗНЗ-ДНЗ»» на суму -125,0тис.грн.; 

- проведено поточний ремонт харчоблоку КЗ «Плодородненський НВК І -ІІІ 
ст. «ЗНЗ-ДНЗ» на суму-120,0тис.грн.; 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єктах КЗ 
«Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ст.» - 45,0тис. грн. (заміна вікон –дверей, улаштування 
отмостки, водовідведення ), КЗ «Бурчацька ЗОШ І-ІІІ ст.»- 62,4 тис. грн (зміна вікон 
та дверних блоків, реконструкція системи теплопостачання), КЗ «Мар'янівський 
НВК І -ІІ ст. «ЗНЗ-ДНЗ»»- 39,9тис.грн. ( реконструкція покрівлі). 

- виділено кошти на оновлення матеріально-технічної бази КЗ «Любимівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.» в сумі- 57,0тис.грн.; 

- придбано мультимедійне, комп’ютерне обладнання та оргтехніку на суму 
302,2 тис. грн ( КЗ «Пришибська ЗОШ І-ІІІ ст.імені М.А.Шаламова», КЗ 
«Михайлівський навчально-виховний комплекс I-II ступенів «дошкільний 
навчальний заклад-загальноосвітня школа», КЗ «Дитячий центр», КЗ 
«Михайлівський НВК ЗШ І-ІІІ ст.- гімназія»). 

За залишки освітньої субвенції: 
- придбано мультимедійне та комп’ютерне обладнання на суму – 150,0 тис. 

грн. ( КЗ «Пришибська ЗОШ І-ІІІ ст. імені М.А.Шаламова», КЗ «Бурчацька ЗОШ І-
ІІІ ст.»); 

- підручники для 4кл.та 7кл. на суму 60,0тис.грн. 
При проведенні поточних ремонтів комунальних закладів та оновлення їх 

матеріальної бази було також залучено спонсорські кошти. 
В листопаді 2017р. впроваджено у КЗ «Пришибська ЗОШ І-ІІІ ст.імені 

М.А.Шаламова», КЗ « Михайлівський НВК ЗШ І-ІІІ ст.- гімназія», КЗ «Роздольська 
ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Любимівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ст.» 
закупівлю послуг з постачання теплової енергії (системи опалення переведені на 
альтернативний вид палива). 

Для забезпечення безперебійного проходження навчального процесу 
проведено підготовку паливно-енергетичних господарств ЗНЗ району. Виконано 
поточні ремонти в приміщеннях котелень, проведено щорічну повірку та технічний 



огляд газовикористовуючого обладнання. Здійснено технічний огляд газових котлів, 
електрокотлів та мереж. 

У результаті планомірної та системно проведеної роботи в усіх 13 
загальноосвітніх навчальних закладах організовано самостійне харчування учнів 
шляхом встановлення прямих господарських відносин на поставку продуктів 
харчування та створені умови для забезпечення учнів гарячим харчуванням. 

Згідно ст.5 Закону України «Про охорону дитинства» безкоштовно 
харчуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з 
особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних 
класах та учні 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які 
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

У загальноосвітніх закладах гарячим харчуванням охоплено 1920 учнів 1-11 
класів, що складає 76%. Безкоштовно харчуються 1257 учнів: 

184 учні 1-11 класів із числа пільгової категорії; 
1073 учні 1-4 класів непільгової категорії. 
Вартість харчування на 2017 рік складає для учнів комунальних 

загальноосвітніх закладів – 6 грн., для дітей дошкільних груп в межах 8 грн. 00 коп. 
в день на вихованця з внесенням батьківської доплати в розмірі 40 відсотків від 
вартості харчування. 

Навчальні заклади району забезпечені сучасною комп’ютерною технікою, у 
т.ч. у сільській місцевості на 87%, у міській на 82%. У навчальному процесі задіяно 
330 одиниць персональних комп’ютерів (місто – 170, село – 160), у цілому 
забезпечено18 комп’ютерними комплексами. 

Школи району на 69% забезпечені інтерактивними дошками. 
Створені умови для єдиного освітнього простору з метою вільного доступу 

до освітніх інформаційних ресурсів учасників освітнього простору, батьків та 
громадськості району. До мережі Інтернет підключено 100% навчальних 
комп’ютерних комплексів: 9 навчальних закладів підключені до швидкісного 
Інтернету DSL, 4 – модемний зв'язок,12- мають Wi-Fi зону.  

У 2017 році було придбано 4 інтерактивних дошки, 19 ноутбуків, 13 
комп’ютерів, 7 проекторів, 10 принтерів. 

Вчителі району проходять підвищення кваліфікації за напрямом 
«Інформаційно-комунікаційні технології» та залучені до роботи «Школи сучасних 
знань». Упроваджується система навчання за допомогою ІТ-технологій. 

Для підвищення інформаційної грамотності педагогів у 2017 навчальному 
році педагогічні працівники району пройшли тренінги:  

- очний тренінг для вчителів математики з підготовки до міжнародного 
дослідження PISA-2018;  

- дистанційні тренінги: «Впровадження квест-технологій в освітній процес»; 
«Використання інтерактивних засобів навчання», «Використання платформи Moodle 
у навчальному процесі»; тренінг з національно-патріотичного виховання за 
програмою «З Україною в серці». 

Використання можливостей комп’ютерних технологій у школах, джерел 
Інтернету дає можливість учителям проводити плідну роботу зі здібними та 
обдарованими учнями шляхом залучення їх до конкурсів з інформаційних 
технологій, підготовкою та проведенням І, ІІ етапів олімпіад з інформатики та 
інформаційних технологій. 

Позашкільна освіта має значний потенціал для розвитку здібностей кожної 
дитини. В районі функціонує 2 позашкільні заклади, КЗ «Дитячий центр» та КЗ 



«КДЮСШ». Позашкільною освітою у 2017 році охоплено 2039 дітей, що складає 78 
відсотків школярів. 

На базі КЗ «Дитячий центр» працює 26 гуртків, в яких виховується 451 
дитина. 

У 2017 році навчально-виховний процес у КЗ «Дитячий центр» МРР ЗО 
здійснювався за інтересами вихованців за напрямами: художньо-естетичний, 
науково-технічний, туристсько-краєзнавчий, фізкультурно-спортивний, а також 
дослідницько-експериментальний (МАН).  

З метою охоплення позашкільною освітою не тільки дітей Михайлівки, а й 
району, роботу у КЗ «Дитячий центр» побудовано таким чином, що гуртки мають 
можливість відвідувати діти сільської місцевості у своїх навчальних закладах. 
Гуртки КЗ «Дитячий центр» працювали не тільки на базі КЗ «Михайлівський НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія», КЗ «Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3», КЗ «Пришибська 
ЗОШ І-ІІІ ст.», ДНЗ «Теремок», а також у школах с. Бурчак, с. Високе, с. 
Плодородне, с. Роздол. 

У районі функціонує мережа спортивних секцій на базі КЗ «КДЮСШ» МРР, 
КЗ «Дитячий центр», школах. Спеціалізація - волейбол, футбол, важка атлетика, 
гирьовий спорт, вільна боротьба, бокс, настільний теніс, карате, шахи.  

До спортивних секцій КЗ «КДЮСШ» залучено 268 дітей на 6 спортивних 
відділеннях  

В закладах освіти створено умови щодо фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи. Усі заняття з фізичної культури в осінньо - весняний 
період проводяться на спортивних майданчиках, які обладнані футбольним полем, 
біговою доріжкою, ямою для стрибків, снарядами для загально-розвиваючих вправ. 
У зимовий період заняття проходять у спортивних залах. Спортивні зали та 
спортивні майданчики закладів освіти мають необхідне спортивне обладнання, яке 
зберігається та підтримується в належному технічному стані.  

Усі спортивні змагання, конкурси, проекти на спортивну тематику є 
частиною загального плану роботи закладів освіти та відділу освіти, молоді та 
спорту райдержадміністрації. У рамках тижня і Дня фізичної культури і спорту в 
навчальних закладах проводяться відкриття шкільних спартакіад, класні години, 
конкурси малюнків, виставки плакатів. Традиційними стали заходи: День фізичної 
культури і спорту, Олімпійський день, спартакіада школярів за 5 видами спорту. 

Щорічно проводяться змагання: першість району з футболу, першість району 
з волейболу, весняний кубок району з футболу, весняний кубок району з волейболу, 
осінній кубок району з футболу, осінній кубок району з волейболу, змагання до Дня 
молоді, турнір з нагоди міжнародного Дня шахів, «Козацький гарт», Всеукраїнська 
військово-спортивна патріотична гра «Сокіл» («Джура») та ін. 

У Михайлівському районі функціонує 8 дошкільних навчальних закладів та 
3 навчально-виховних комплекси з дошкільними відділеннями, в яких працює 79 
педагогічних працівників та виховується 915 дітей. Діти п’ятирічного віку охоплені 
дошкільною освітою на 100%. Чисельність дітей дошкільної освіти району складає у 
розрахунку на 100 місць 110% , з них по селу – 86%, по місту – 134%. Черга на 
влаштування в заклади дошкільної освіти складає 189 дітей.  

З метою покращення показників охоплення дітей дошкільною освітою в КЗ 
Пришибський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» - ясла-садок, Бурчацький 
ДНЗ «Вишенька» та КЗ Мар’янівський НВК «загальноосвітній навчальний заклад» 
було створено додаткові групи короткочасного перебування. (1 група, 5 чол.) – 
«Сонечко», (1 група, 5 чол.) – Мар’янівский НВК, (1 група, 4 чол.) – Бурчацький 
ДНЗ «Вишенька». 



У 2017 році проведено роботу по організації відпочинкових таборів з денним 
перебуванням. Організованим відпочинком були охоплені діти пільгових категорій 
у пришкільних відпочинкових таборах із денним перебуванням на базі 9-ти 
загальноосвітніх навчальних закладів району. Харчування дітей здійснювалося за 
рахунок районного бюджету (виділено 70,0 тис. грн.); відвідували заклади 275 дітей 
– пільговиків та 1 дитина харчувалася за кошти батьків. 

Літні відпочинкові табори працювали з 29.05.2017 до 16.06.2017 (08.00 – 
14.00). 

На базі ЗНЗ району функціонувало 10 пришкільних таборів. Вартість 1 дня 
на 1 дитину становила 18 грн. Було використано коштів – 66 610, охоплено 250 дітей 
(10%). 

Мовні табори було відкрито на базі 12 закладів. Працювали з 29.05.17 до 
16.06.17 (з 09.00 до 11.00). Залучено 197 дітей (8%). 

Всього було охоплено перебуванням у мовних таборах 447 дітей (18%). 
 
Медицина району представлена: 

- територіальним медичним об’єднанням Михайлівського району, яке включає в 
себе поліклініку і стаціонар. До складу стаціонару входять відділення: 
терапевтичне, хірургічне, неврологічне-дитяче, інфекційне, пологове; 

- комунальним закладом «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
районної ради, до якого входять 16 амбулаторій загальної практики сімейної 
медицини та 4 фельдшерські пункти. У грудні 2017 року розпочало діяльність 
відділення невідкладної допомоги. 

 
Для забезпечення доступності клініко-діагностичного обстеження хворих на 

базі амбулаторії у с. Любимівка продовжив свою роботу підрозділ клініко-
діагностичної лабораторії ТМО Михайлівського району. 

За 2017 рік фінансування ТМО Михайлівського району склало 21306833 грн. 
Середньомісячна заробітна плата працівників в 2017 році складала 4691.1 гривень. 

ТМО Михайлівського району залучено 686715грн. позабюджетних коштів, в 
тому числі надходили благодійні внески у вигляді медикаментів, паливо-мастильних 
матеріалів, інвентарю, медичного обладнання, продуктів харчування тощо. 

Для оновлення та модернізації матеріально-технічної бази системи охорони 
здоров’я залучались кошти усіх джерел фінансування. 

Проведений ремонт терапевтичного,хірургічного відділень, приймального, 
поліклінічного відділень, машинного відділення ліфтів і одержаний дозвіл на роботу 
ліфтів на 5 років. 

Проведена заміна 8 вікон в відділеннях стаціонару і поліклініці. Проведений 
частковий ремонт інфекційного відділення, ремонт пологового відділення, 
продовжений ремонт хірургічного відділення. 

Придбане обладнання: плитка для кухні, алкотестер, комп’ютер, 
холодильник. 

У 2017 році отримано обладнання, придбане за рахунок позики Світового 
банку, на 608,0 тис грн., меблів на суму 405,8 тис. грн., друкованої продукції на 
суму 30,3 тис. грн. 

Районною державною адміністрацією організовується виконання 
відповідних районних програм з охорони здоров’я. 

Для виконання соціальних програм із районного бюджету у 2017 році були 
виділені кошти в сумі 231,0тис. грн. Профінансовано наступні програми: 



1. Комплексна програма запобігання поширенню туберкульозу в районі – 40 
тис. грн. 

2. Районна програма онкологія – 71,0 тис. грн.. 
3. Програма цукровий діабет – 100,0 тис. грн. 
4. Програма імунопрофілактики – 15 тис. грн. 
5. Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу – 5,0 

тис. грн. 
ТМО району з метою виконання програм «Онкологія», «Репродуктивне 

здоров’я» та інш. забезпечується здійснення заходів профілактики онкологічної 
патології, впроваджено скринінгові програми раннього виявлення гінекологічних 
захворювань, ускладнень вагітності. Проводяться заходи щодо розширення 
профілактичних, лікувально-діагностичних та реабілітаційних технологій, 
спрямованих на оздоровлення жінок. Впроваджено довгостроковий моніторинг 
здоров’я жінок групи підвищеного ризику. 

Забезпечується проведення обов’язкових періодичних профілактичних 
оглядів працюючого населення. Впроваджені стандарти діагностики, лікування та 
реабілітації онкологічних хворих. 

Створено реєстри хворих на інфаркт міокарда, цукровий діабет, гіпертонічну 
хворобу. Згідно з даними реєстру зареєстровано 6916 хворих на гіпертонічну 
хворобу; 818 хворих на цукровий діабет. Протягом 2017 року всьому дорослому 
населенню району проводилось вимірювання артеріального тиску (21910 особам, що 
складає 91,7 %). 

Розроблені заходи по недопущенню материнської та зниженню малюкової 
смертності, попередженню інвалідності та загальної смертності населення. Рівень 
малюкової смертності в 2017 році складає 3.7 %о ( в 2016 році 4,1 %о). 

Протягом 2017 року вжито комплекс заходів, спрямованих на зупинення 
поширення епідемії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в рамках реалізації відповідних 
проектів програм, а також поліпшення діагностики та лікування онкологічних 
хворих. У той же час ситуація щодо захворювань на ці хвороби залишається 
складною. 

Рівень захворюваності на туберкульоз зменшився у порівнянні з 2016 роком 
з 64,6 на 100 тис. населення до 51,7. Епідемічна ситуація з ВІЛ/СНІДу у 
Михайлівському районі залишається напруженою. Рівень захворюваності 
(первинної) на ВІЛ-інфекцію в 2016 році складав 58.1 на 100 тис. населення, в 2017 
році 69.0. Показник поширеності ВІЛ-інфекції складає 382.9випадків (в 2016 р. – 
345,4 випадків) на 100 тис. населення. В 2017 році зареєстровано 20 нових випадків 
ВІЛ-інфікованих (в 2016 році – 17). Станом 01.01.2018 р. на обліку знаходяться 111 
осіб з ВІЛ-інфекцією, в тому числі захворюваністю на СНІД – 32. 

Ситуація з онкологічною захворюваністю в районі залишається складною. В 
2017 році виявлено 95 хворих з онкологічною патологією різної локалізації, в 2016 
році – 98. Серед усіх онкологічних хворих 28,5 % особи працездатного віку. 
Смертність на онкологічні захворювання збільшилась з 20.39 до 24,1на 10 тис. 
мешканців. Всього на диспансерному обліку в районі знаходиться 656 онкологічних 
хворих. 

Проводиться моніторинг на захворювання крові в тому числі на злоякісні, 
впроваджено сучасні стандартні схеми діагностики та лікування. 

Забезпечено 100% охоплення диспансерним наглядом хворих на цукровий 
діабет. Протягом року виявлено 128 пацієнтів з цукровим діабетом вперше. Всього 
на диспансерному обліку знаходиться 818 осіб, у тому числі 3 дитини. Всі хворі 
забезпечені необхідними медичними препаратами та глюкометрами. 



100% всього населення району прикріплено до лікарів загальної практики 
сімейної медицини. 

В Центрі первинної медико-санітарної медицини запроваджено реалізацію 
права пацієнтів на вільний вибір лікаря ПМСД. 

До лікарів первинного рівня Центру в 2017 році здійснено 62717 
відвідування в тому числі на прийомі в амбулаторіях 105799, за викликами на дому 
19772. 

Серед дитячого населення у віці від 0 – 17 років питома вага відвідувань 
лікарів з профілактичною метою становить 49,7% (19683) з приводу захворювань 
50,3% ( 19884). 

В структурі відвідувань лікарями дітей на дому переважною причиною 
відвідувань були профілактичні відвідування. Так, питома вага відвідувань з 
причини захворювань серед дітей у віці 0-17 років становить 41,6% (3482), з 
патронажною та профілактичною метою були відвідані 58,4 % дітей ( 4896). 

Проводилась робота щодо забезпечення епідблагополуччя з вакцино 
керованих інфекцій. Не допущено жодного випадку захворювань на правець, 
дифтерію, поліомеліт, кір, краснуху, епідпаротит. Стабільно низьким залишається і 
рівень інших інфекційних хвороб, керованих засобами імунопрофілактики. 
Вакцинація проводилась відповідно до державного Календаря щеплень. 

Виконувались заходи щодо запобіганню низки інфекційних захворювань, 
розвиток епідеміологічного процесу по яким набув характеру епідемії. Насамперед, 
це туберкульоз та ВІЛ – інфекція. 

В умовах ДСП отримали лікування 2327 осіб, що становить 354 особи на 10 
тис. населення. Робота місця ДСП дорівнює 147,8 ліжко дня і є недостатньою з 
огляду на ефективність їх використання. Середня тривалість лікування в цих 
економічно-вигідних підрозділах становить 8,2 дня, в тому числі серед працюючих 
осіб – 8,7 дня. Лікарями амбулаторій використовувались такі форми надання 
медичних послуг як лікування на дому. В умовах стаціонару на дому було 
проліковано 1031осіб або 439,8 на 10 тис. населення. 

Продовжувалася робота з впровадження Державних соціальних нормативів 
безоплатного та пільгового забезпечення певних категорій громадян зокрема 
ветеранів війни згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни гарантії їх 
соціального захисту» а також, громадян які постраждали в наслідок Чорнобильської 
катастрофи згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали в наслідок Чорнобильської аварії» та інших контингентів. 

В лікарських амбулаторіях під диспансерним спостереженням перебувало 
2476 ветеранів та осіб прирівняних до них за пільгами. 

100% ветеранів були охоплені профілактичними медичними оглядами. 
Особи з обмеженими фізичними можливостями та нетранспортабельні хворі були 
оглянуті лікарями виїзних бригад безпосередньо на дому. 

Стаціонарне лікування отримали - 333ветерана, санаторне-курортне 
лікування – 40 ветеранів. В шпиталях для інвалідів війни було проліковано 134 
ветерана, в денних стаціонарах поліклініки – 60 ветеранів, в стаціонарах на дому – 
173 ветерана. 

По програмі «Доступні ліки» за 2580 рецептами було здійснено 
відшкодування вартості лікарських засобів на суму 418100 грн. 

Бюджет Комунального закладу охорони здоров`я «Михайлівський Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Михайлівської районної ради Запорізької 
області на 2017 рік з урахуванням змін затверджений в сумі 11353,0 тис. грн. З них 
10648,4 тис. грн. – загальний фонд бюджету, 12,9 тис. грн. – кошти спеціального 



фонду бюджету (кошти отримані від оренди майна; 691,7 тис. грн. – оприбутковано 
як благодійна допомога). Профінансовано по загальному фонду 10543,2 тис. грн., 
що складає 99 % річного плану В т.ч. на виконання урядової програми «Доступні 
ліки» згідно плану на 2017 рік 454,9 тис. грн. використано коштів на суму 418,2 тис. 
грн. 

На забезпечення установи коштами для оплати праці працівників 
затверджені асигнування в сумі 9021,6 тис. грн.., що складає майже 88 %. 
Профінансовано 8976,5 тис. грн.. , що складає 85 % річного плану. 

На забезпечення закладу охорони здоров’я медикаментами та 
перев’язувальними засобами виділено 185,0 тис. грн., що на 34,1 тис. грн.. менше 
минулого року, профінансовано 185,0 тис. грн., 100 % річного плану. На 
забезпечення пільгової категорії населення медикаментами передбачені кошти в 
сумі 517,5 тис. грн. , з них : 

7,6 тис. грн. - інваліди ВВВ, учасники та прирівняні до них ;  
54,7 тис. грн. – на забезпечення медикаментами онкологічних хворих 

(знеболюючі та хіміопрепарати) ; 
2,8 тис. грн. – для дітей-інвалідів до 16 років;  
1,2 тис. грн. –чорнобильці;  
4,0 тис. грн. – на забезпечення 50 % вартості медикаментів інвалідів 1 та 2 

груп внаслідок трудового каліцтва, професійного або загального захворювання ;  
100,0 тис. грн. –на забезпечення хворих цукрознижуючими препаратами. 
На забезпечення закладу предметами, обладнанням та інвентарем, в тому 

числі м’яким інвентарем (КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240), в кошторисі передбачені 
кошти в сумі 391,3 тис. грн., профінансовано 391,3 тис. грн., або 100 % річного 
плану (придбано паливо та запчастини для автомобілів, будівельні матеріали для 
поточного ремонту приміщень, побутової техніки (бойлери для амбулаторій та 
холодильник для відділення невідкладної медичної допомоги вдома) та інші 
предмети, канцтовари та господарські товари, які потрібні для роботи установи). 

Для підтримання закладу охорони здоров’я в належному стані були виділені 
додатково асигнування протягом 2017 року в сумі 201,179 тис. грн. – для 
проведення поточного ремонту, профінансовано 76,3 тис. грн., на придбання 
пального для автомобілів невідкладної та поточної медичної допомоги 109,0 тис. 
грн., на придбання побутової техніки (холодильник, бойлери та інше) 9,9 тис грн. На 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджені асигнування в сумі 491,8 
тис. грн.., профінансовано 485,0 тис. грн., що складає 98,6 % річного плану. 

 
Демографічна ситуація. 
Протягом 2017 року в районі народилось 265 дітей, померло 534 особи. 

Померло дітей до 1-го року життя – 1. 
 
 
Мережа закладів культури складається з 11 бібліотек, 15 клубних закладів, 

2 дитячих музичних шкіл, районного краєзнавчого музею, районного організаційно-
методичного центру і в повній мірі задовольняє потреби населення району у наданні 
послуг та відповідає нормативам забезпечення населення бібліотеками та клубними 
закладами. 

Протягом 2017 року в клубних закладах району працювало 49 гуртків 
художньої самодіяльності з 550 учасниками, із них 29 дитячих колектив з 390 
учасниками. Функціонувало 22 любительських об’єднання, які відвідують 254 
учасників, із них 12 дитячих об’єднань з 147 учасниками. 



В районі працюють дві дитячі музичні школи. На відділеннях фортепіано, 
баяну, домри, духових інструментів та вокалу навчається 162 учня. 
 

Населення району в 2017 році обслуговували 11 публічних бібліотек. 
Бібліотеками комунальної установи «Центральна бібліотечна система» за 2017 рік 
обслуговано 8616 читачів, які здійснили 54580 відвідувань, надано 171265 
примірників документів. Загальний бібліотечний фонд публічних бібліотек району 
становить 187572 документи. 

За звітний період до комунальної установи «ЦБС» надійшло 1458 
примірників книг на суму 76423 грн. За Державною програмою надійшло 1088 
примірників на суму 73900 грн.. 

В бібліотеках району діє акція «Подаруй бібліотеці книгу», в ході якої 
мешканці району дарують бібліотекам книги із власних бібліотек. В 2017 році до 
ЦРБ надійшло 351 екземплярів книг на суму 2117 грн. 

У 2017 році було створено «Центр Європейської інформації» та 
консультативний центр «Ти не один», в якому розміщено матеріали про пільги та 
права учасників АТО та інвалідів. 

Сьогодні бібліотеки поступово стають сучасними безкоштовними 
інформаційними центрами. ЦРБ пропонує на додачу до читання книжок, газет, і 
журналів безкоштовно: 

- користуватися мережею – Інтернет як на стаціонарному комп’ютері так і на 
своєму власному у Wi-Fi зоні; 

- ознайомитися з інформацією органів влади; 
- замовити товари через Інтернет-магазин; 
- пошук адрес медичних закладів; 
- правові консультації, зокрема з питань соціального захисту; 
- пошук роботи на сайтах. 
Центральна районна бібліотека як і більшість сучасних бібліотек України, 

висвітлює свою діяльність в Інтернет-просторі. ЦРБ удосконалює та підтримує свій 
веб-сайт. Інформацію про заходи, світлини читачі можуть знайти і на сторінці ЦРБ у 
Фейсбуці. Обслуговування соціально незахищених груп населення, інвалідів та 
людей похилого віку є пріоритетним напрямком діяльності бібліотек. У сільських 
бібліотеках діє послуга «Служба на дому». За допомогою книгоношества 
бібліотекарі обслуговують на дому 110 читачів. 

Дієву підтримку бібліотекам надають сільські ради. Придбано комп’ютер та 
підключено до мережі Інтернет в Високівській сільській бібліотеці. Таким чином, 
сільські мешканці мають змогу безоплатно користуватись мережею Інтернет. 

 
На території району працюють районний краєзнавчий музей ім. 

Д.Є. Онопрієнка та 7 музеїв на громадських засадах. В 2017 році робота 
Михайлівського районного краєзнавчого музею була спрямована на активізацію 
діяльності з поповнення фондів новими пам’ятками матеріальної та духовної 
культури народів України, що проживають на Михайлівщині. Здійснено 6 виїздів до 
Державного архіву Запорізької області з метою вивчення архівних матеріалів. 

До музейного фонду надійшов 291 музейний предмет, з них до основного 
музейного фонду – 201 музейний предмет, до науково-допоміжного фонду – 90 
музейних предметів. Загальна кількість музейних предметів – 13 112 одиниць 
зберігання. 

Виставлено в постійнодіючу експозицію музейні предмети по темі: 
«Селянський антибільшовицький рух на Михайлівщині». Доповнено постійну 



експозицію відділу «Історія краю» матеріалами про видатного єврейського поета, 
уродженця с.Михайлівка Черняхівського Ш. Організовано та проведено на 
достатньому науково-методичному рівні 78 тематичних екскурсій. Всього музей 
відвідало 3 501 особа. 

Затверджений бюджет по галузі культури у 2017 році зріс на 2576274 грн. 
або 41,4 % у порівнянні з минулим роком і становив 8796774 грн. На виплату та 
нарахування заробітної плати збільшено на 2584767 грн. або 53,6 % і становить – 
7404293 грн. Оплата енергоносіїв збільшилась на 34,6 % і становить 351717 гривень. 
Інші видатки зменшились на 28% і становлять 700563 грн. 

Заборгованості із заробітної плати немає. Рішенням сесії районної ради від 
21.12.2017 №21 «Про передачу установ та майна із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Михайлівського району до комунальної власності 
сільських рад (об’єднаних територіальних громад): Старобогданівська сільська 
бібліотека, Старобогданівський сільський будинок культури виключено з мережі 
закладів культури Михайлівського району та передано до Новобогданівської 
сільської ради (об’єднаної територіальної громади); Плодородненську сільську 
бібліотеку, Мар’янівську сільську бібліотеку, Плодородненський сільський будинок 
культури, Зразківський сільський клуб, Мар’янівський сільський будинок культури, 
Молодіжненський сільський клуб культури виключено з мережі закладів культури 
Михайлівського району та передано до Плодородненської сільської ради (об’єднаної 
територіальної громади) з 01.01.2018.  

Для покращення матеріально-технічного стану закладів культури залучались 
кошти із усіх джерел фінансування. 

У 2017 році за рахунок коштів сільських рад були зроблені такі ремонти: в 
Любимівському СБК – заміна п’яти вікон на суму 18 000 гривень. В Зразківському 
СК – заміна трьох вікон на суму 14.300 гривень. В Плодородненському СБК – 
заміна восьми вікон на суму 33.225 гривень, поріг на суму 50.754 гривні, шести 
дверей на суму 120.000 гривень. 

Виконано частковий ремонт приміщення котельні (шпаклювання тріщин, 
фарбування) в Михайлівській дитячий музичній школі. Встановлено вікно в 
котельні Михайлівської дитячої музичної школи. 

Переведено опалення районного будинку культури на альтернативне паливо 
(пілетами). Замінено 2 вхідних дверей районного будинку культури на суму 
22960 грн. 

 
 

Повноваження в галузі соціального забезпечення 
та соціального захисту населення 

 
На обліку в Єдиному Державному автоматизованому реєстрі пільговиків 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації знаходиться 7656 
громадян. 

За 2017 рік житлові субсидії призначено 9160 сім'ям на загальну суму 72,4 
млн.грн., у тому числі на тверде паливо - 1133 сім'ям. Заборгованість по твердому 
паливу складає 345,8 тис.грн. 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям та сім'ям з дітьми, а 
також інших видів соціальної допомоги призначена та виплачена 4646 сім'ям на 
загальну суму 56,4 млн.грн. 

За 2017 рік надано населенню пільг з оплати житлово-комунальних послуг, 
послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, пільг на 



проїзд окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством 
України на суму 3,5 млн. грн.  

Призначено та виплачено допомогу, компенсацію та надано інші соціальні 
гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
відповідно до законодавства України на суму 82,2 тис. грн.; 

За 2017 рік 9 особам встановлено статус згідно ЗУ «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» та видано відповідні посвідчення.15 
чоловікам видано посвідчення з написом «Ветеран праці». 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 31.03.2017 р. № 93 
затверджено заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної 
операції на 2017-2018 роки.  

Нажаль, у 2017 році кількість загиблих учасників АТО в районі збільшилась 
і становить 2 особи – мешканці Любимівської сільської ради: Прохоров Микола 
Олександрович (загинув 29.08.2014 року, похований 03.07.2015), Федан Валерій 
Олександрович (загинув 11.08.2017, похований 15.08.2017).  

За 2017 рік 1 учасник АТО пройшов навчання в ДП Запорізький НКК за 
спеціальністю водій категорії «В» за державною програмою соціальної та 
професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі 
Збройних Сил та інших військових формувань, які безпосередньо приймали участь в 
антитерористичній операції. 

1 учасник бойових дій - учасник антитерористичної операції пройшов 
психологічну реабілітацію в ТОВ «Укрреабілітація» за державною програмою 
психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. 

Згідно з обласною програмою соціальної підтримки ветеранів війни, праці, 
дітей війни, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих 
обставинах, «Назустріч людям» на 2015-2019 роки проведено виплату: 

- одноразової грошової допомоги на виготовлення надгробка на могилі 
загиблого учасника АТО на суму 16,2 тис. грн.; 

- щорічної грошової допомоги до Дня захисника вітчизни 124 учасникам 
бойових дій по 500 грн. на суму 62,1 тис. грн.; 

- щомісячної допомоги інвалідам війни, статус яким встановлено за 
безпосередню участь в зоні проведення АТО на суму 10,0 тис. грн.; 

- одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть 
безпосередню участь в АТО на компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням 
документації із землеустрою 33 особам на суму 121,7 тис. грн. 

щорічної грошової допомоги до міжнародного Дня громадян похилого віку 
96 осіб на суму 28,8 тис. грн. 

Згідно з цією програмою членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали 
участь у бойових діях на території інших держав проведено компенсацію додаткової 
50% вартості житлово-комунальних послуг в межах норм, передбачених чинним 
законодавством, на суму 10,5 тис. грн. 

З державного бюджету в 2017 році з державного бюджету виплачено 
щорічну грошову допомогу до 5 травня 742 чоловікам на суму 68,3 тис. грн. 

З обласного бюджету в 2017 році виплачено: 
- компенсацію витрат за поховання померлих учасників бойових дій 11 чол. 

на суму 29,0 тис. грн.; 
- матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової 

строкової служби на суму 42,0 тис. грн. 
Стосовно дотримання законодавства про працю та зайнятість, управлінням 

соціального захисту населення РДА у 2017 році зареєстровано 43 колективні 



договори. Проводиться щотижневий моніторинг показників заробітної плати та 
своєчасної її виплати. В районі проведено 7 засідань комісії з питань погашення із 
заборгованості заробітної плати, заслухано 18 керівників. 

З метою належної організації та проведення оздоровчої кампанії у 2017 році 
головою райдержадміністрації видане розпорядження від 15.05.2017 № 119 «Про 
організацію оздоровлення та відпочинку дітей у Михайлівському районі влітку 2017 
року». Протягом літнього періоду 2017 року в районі здійснені відповідні заходи по 
організації та проведенню літньої оздоровчої кампанії. 

Здійснено своєчасну і в повному обсязі підготовку до проведення 
відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2017 року – відбулись засідання комісії з 
координації проведення літньої оздоровчої кампанії 2017 року 13.05.2017, 
19.05.2017; на сесію районної ради 25.05.2017 винесене питання «Про заходи щодо 
організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року на виконання 
рішення районної ради від 22.12.2016 № 12 «Про Комплексну районну програму з 
оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, ґендерної політики та протидії торгівлі 
людьми на 2017-2021 роки»; питання проведення оздоровчої кампанії заслухане на 
засіданні громадської ради при Михайлівській райдержадміністрації.  

Вивчено можливості залучення додаткових джерел для придбання дітям 
путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Проведена робота з 
головами сільських (селищних) рад щодо придбання оздоровчих путівок для дітей, 
які потребують особливої соціальної уваги. Як наслідок, з районного та місцевих 
бюджетів використано 382,0 тис. грн. на зазначені цілі. 

З метою максимального охоплення оздоровчими послугами дітей, що 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, придбані оздоровчі путівки до 
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Лазурна райдуга» за рахунок коштів 
районного бюджету на суму 100,0 тис.грн., за кошти сільських (селищних) рад – до 
оздоровчих закладів області на суму 187,0 тис.грн. До оздоровчого процесу 
долучились також профспілкові організації, підприємства, сільгоспвиробники, 
спонсори та батьки. Діти, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 
оздоровлювались також за кошти обласного бюджету (51 путівка: ДЗОВ «Факел» - 
23, ДЗОВ «Лісова пісня» - 25, ДЗОВ «Весна» - 3). У оздоровчих закладах 
Всеукраїнського рівня «Молода гвардія» та «Артек» у 2017 році оздоровились 18 
дітей. 

При направленні дітей на оздоровлення до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку забезпечено проведення своєчасних медичних оглядів з обов’язковою 
видачею медичної довідки встановленого зразка (форма № 079о, затверджена 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2013 № 435). Під час 
перевезення дітей та учнівської молоді до позаміських оздоровчих закладів 
забезпечені безпечні умови перевезень відповідно до норм діючого законодавства та 
супровід педагогічними та медичними працівниками організованих груп дітей і 
підлітків. На транспортні витрати по перевезенню дітей до місць оздоровлення з 
районного бюджету витрачено 20,0 тис.грн. 

У 2017 році оздоровленням та відпочинком були охоплені 95% дітей. 
 
Службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з суб’єктами 

соціальної роботи проведені профілактичні рейди «Канікули», «Вокзал» по 
виявленню бездоглядних дітей та влаштуванню їх у соціальні заклади для дітей з 
метою соціальної реабілітації, організації їх оздоровлення (проведено 57 
профілактичних рейдів, обстежено 168 сімей та 4 місця масового збору молоді, 
влаштовано 25 дітей до закладів соціально-психологічної реабілітації дітей); 



забезпечено проведення профілактичних заходів у пришкільних таборах з денним 
перебуванням та проведення спільного соціального інспектування дітей з сімей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, й перебувають на обліку в 
Михайлівському ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області. 

З метою організації змістовного дозвілля дітей та молоді в районі протягом 
літнього періоду проведенні концертні програми, вистави, театралізовані та 
культурологічні заходи (акції «Літо. Книга. Я», «З книгою на лавці», театралізоване 
свято «Посміхнися сонечку», вікторина «Чарівна країна Шарля Перо», виставка 
малюнків «Мир дітям планети Земля» та ін.). При підготовці та проведенні заходів 
використані наявні бібліотечні фонди та сучасні засобі інформування. 

В районі здійснюються заходи щодо соціального захисту сімей, які 
опинились в складних життєвих обставинах. Сім’ям з низьким рівнем доходів 
забезпечено реалізацію права на отримання державної соціальної допомоги 
відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми». Особлива 
увага приділяється поліпшенню становища багатодітних сімей: продовжено видачу 
посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей – станом на 31.12.2017 року видано 
відповідно 416 та 905 посвідчень. Ці сім’ї користуються пільгами відповідно до 
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 
соціального захисту багатодітних сімей”. Багатодітним сім’ям надаються 
консультації щодо їх соціального захисту та з інших питань життєдіяльності 
(зареєстровано 39 звернень), дітям з таких сімей виділяються путівки на 
оздоровлення в літній період. Сім’ї, які потрапили в складні життєві обставини, 
забезпечені обстеженням, соціальною підтримкою та перебувають на обліку в 
центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

З метою здійснення соціального захисту дітей, запобігання бездоглядності, 
профілактики правопорушень суб’єктами соціальної роботи забезпечується 
своєчасне виявлення сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, 
ведеться їх облік, систематично перевіряються умови утримання та виховання в них 
дітей; таким сім’ям надається адресна допомога, оновлюється банк даних дітей цієї 
категорії. До Дня захисту дітей, Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят 
проходять відповідні заходи – зокрема, у грудні 2017 року районним центром 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 130 дітям з сімей в СЖО та з сімей 
учасників АТО були вручені новорічні подарунки; службою у справах дітей 
райдержадміністрації забезпечено участь 75-ти дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у новорічній виставі у Запорізькому державному цирку 
19.12.2017 р., 165 дітей цієї категорії отримали новорічні подарунки. 

З метою формування позитивного іміджу сім’ї та підвищення готовності молоді 
до подружнього життя проводиться просвітницька робота з даного питання: 
забезпечується розповсюдження соціальної реклами щодо позитивного іміджу сім'ї 
та її соціальної підтримки, популяризації сімейного способу життя, проводяться 
різноманітні культурологічні заходи. 

2 представниці району взяли участь в обласному конкурсі «Господиня свого 
краю», 1 – у обласному конкурсі «Батько року».  

За вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї 58 багатодітних жінок 
мають почесне звання “Мати-героїня”. 

На 2017 рік були розроблені та затверджені заходи з правової та організаційно-
просвітницької роботи щодо попередження насильства в сім’ї. Робота по протидії 
насильству в сім’ї велась відповідно до спільного наказу Міністерства у справах 
сім’ї, молоді та спорту України та Міністерства внутрішніх справ України від 
07.09.2009 № 3131/386, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.09. 2009 



за № 917/16933 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь 
(відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів 
внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї». У 
2017 році службою дільничних інспекторів РВ ГУМВС України у Запорізькій 
області зафіксовано 95 випадків насильства в сім’ї, зареєстровано 1 випадок 
насильства по відношенню до дитини. До осіб, які вчинили насильство, застосовано 
міри впливу, передбачені законодавством. Випадки вчинення насильства в сім'ї 
розглядаються на засіданнях міжвідомчої ради з питань координації дій суб’єктів 
соціальної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах та 
попередження насильства в сім’ї. 

Невирішеним залишається питання проходження особами, що вчинили 
насильство в сім’ї, корекційних програм; проблемним є питання виїзду на місця для 
складання акту з’ясування обставин вчинення насильства через відсутність 
фінансування заходів з попередження насильства в сім'ї. 

В районі здійснюється просвітницька та роз’яснювальна робота серед 
громадськості про проблему насильства в сім’ї. У листопаді-грудні 2017 року 
проведена акція «16 днів проти насильства», організована виставка дитячих 
малюнків «Скажемо насильству «Ні!», направлені кращі малюнки та фотороботи на 
обласний конкурс, в ЗОШ району відбулись лекторії та тренінгові заняття з питань 
протидії насильству та формування ненасильницької поведінки, в газеті 
«Михайлівські новини» опубліковано статтю «Ми проти насильства», в 
бібліотечних закладах району здійснений тематичний підбір літератури, в районній 
бібліотеці встановлено стенд з інформаційно-просвітницькими матеріалами.  

З питань гендерної політики управлінням проводиться просвітницька робота – 
на сільські (селищні) ради надані посібники “Програма формування гендерної 
культури молоді”, «Молодь за здоровий спосіб життя», буклети “Ми – різні, але ми 
– рівні!”, тощо. 

З метою своєчасного та ефективного реагування на скарги та звернення 
громадян за фактами дискримінації за ознакою статі розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 08.10.2012 № 507 створено Експертну раду з питань 
розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі при голові районної 
державної адміністрації. У 2017 році звернень з питань дискримінації за ознакою 
статі не зареєстровано. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 417 «Про 
затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми» в районі проведена відповідна робота. Розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 24.01.2013 № 25 визначено структурний підрозділ 
райдержадміністрації, відповідальний за проведення процедури встановлення 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, а також посадову особу, 
відповідальну за здійснення діяльності щодо проведення процедури встановлення 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Посадові особи керуються в 
роботі постановою КМУ від 22.08.2012 № 783 «Про затвердження Порядку 
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми», 
наказом Міністерства соціальної політики від 18.06.2012 № 366, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 09.07.2012 № 1133/21445 «Про затвердження форм 
заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу 
реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми, розписки про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, 



яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі 
довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми». 

Станом на 31.12.2017 не зареєстровано звернень громадян з питання 
встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. З метою 
підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а 
також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми, ведеться 
інформаційна та роз’яснювальна робота – розповсюджені посібники «Робота за 
кордоном: сподівання і реальність», «Нелегальна трудова міграція та торгівля 
людьми». 

Управлінням здійснюються заходи із забезпечення медичної, психологічної, 
професійної реабілітації та соціальної адаптації осіб з інвалідністю, у тому числі з 
числа учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб. 
Особлива увага приділяється поліпшенню становища дітей з обмеженими 
можливостями; діти з цієї категорії в разі потреби навчаються за індивідуальною 
програмою без відвідування навчальних закладів, вони мають можливість розвивати 
мистецькі та творчі здібності, відвідуючи позашкільні заклади.  

У 2017 році 8 дітей з інвалідністю були направлені на соціальну реабілітацію, 2 
особи з інвалідністю – на професійну реабілітацію.  

Санаторно-курортними путівками було забезпечено: 
- до санаторіїв міністерства соціальної політики – 2 інваліда Великої 

Вітчизняної війни, 1 учасник бойових дій, 5 осіб з інвалідністю;  
- за рахунок обласного бюджету по програмі «Назустріч людям» – 3 особи, що 

мають статус «діти війни», 2 учасника бойових дій, 3 особи з інвалідністю; 
- відповідно до укладених з санаторіями договорів – 2 учасника бойових дій 

АТО, 1 інвалід війни АТО, 10 осіб з інвалідністю (в тому числі 1 особа з 
інвалідністю зі спеціальним профілем). 

Грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки отримали 5 осіб з 
інвалідністю та 4 інваліда Великої Вітчизняної війни на загальну суму 3300,0 грн. 

Грошову компенсацію на транспортне обслуговування виплачено у розмірі 
6198,50 грн. 

Прийнято в роботу 101 заява на забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації (в тому числі протезно-ортопедичними виробами). Забезпечено:  

- 19 осіб з інвалідністю ( в тому числі дітей з інвалідністю) протезно-
ортопедичними виробами; 

- 31 особу з інвалідністю технічними засобами реабілітації (з них 6 – через 
управління соціального захисту населення, 25 – через сервісні центри та 
підприємства).  

Одноразову матеріальну допомогу виплачено 16 непрацюючим 
малозабезпеченим особам та 28 особам з інвалідністю (в тому числі дітям з 
інвалідністю) на загальну суму 28704,0 грн. 

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації вживаються 
заходи щодо забезпечення належних умов для реалізації соціально-економічних, 
політичних, особистих прав і свобод особами з інвалідністю, впровадження кращого 
світового досвіду в цій сфері, недопущення дискримінації. 

 
На обліку в службі у справах дітей районної державної адміністрації 

перебуває 108 дітей з них: 78 – дітей, позбавлених батьківського піклування, 30 – 
дітей-сирті (з яких: 92 – перебувають під опікою, 8 дітей – виховуються в 
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 2 – перебувають в 
інтернатних закладах, 5 – навчаються в профтехучилищі, 1 – тимчасово влаштовано 



в сім’ю), 19 - дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, та проживають 
в 6 сім’ях. 

Станом на 01.01.2018 року в Михайлівському районі функціонують 4 дитячих 
будинки сімейного типу, в яких виховуються 31 дитина-сирота та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 12 прийомних сімей, в яких проживають  27 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Центр соціальних служб 
для  сім’ї дітей та молоді здійснює соціальний супровід всіх сімей. 

Протягом 2017 року на території Михайлівського району створено 2 
прийомних сім’ї та поповнено один дитячий будинок сімейного типу. 

 
Повноваження в галузі зайнятості населення, 

праці та заробітної плати 
 
В районі проводиться робота щодо забезпечення регулювання ринку праці за 

допомогою правового, організаційного та економічного механізмів для створення 
умов забезпечення зайнятості населення району та його соціального захисту від 
безробіття. 

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення 
та роботодавців під час засідань «круглого» столу, семінарів, виїзних заходів. 

У 2017 році в службі зайнятості запрацював такий сервіс як електронний 
кабінет роботодавця, який дає змогу зареєстрованому в ньому клієнту дізнатися про 
перелік всіх послуг та зміни в законодавстві. Інформація про вакансії, відео- 
вакансії, відео-резюме пропонуються клієнтам служби зайнятості сучасними 
сервісами: через офіційні сайти, соцмережі, консультації в режимі он-лайн та за 
телефоном.  

Завдяки плідній роботі та провадженню нових послуг кількість 
роботодавців, які активно співпрацюють зі службою зайнятості в 2017 році 
збільшилась в порівнянні з 2016 роком, що в свою чергу збільшило кількість 
вакансій майже на 10%. 

За сприянням служби зайнятості протягом 2017 року знайшли роботу 894 
особи, що більше, ніж в 2016 році на 17,3%. 

Однією з послуг служби зайнятості є професійне навчання або перенавчання 
під конкретне замовлення роботодавця. Тобто, служба зайнятості може навчити 
безробітних на потрібні роботодавцю професії, в тому числі на рідкісні.  

З перспективою працевлаштування на конкретні робочі місця та на 
замовлення роботодавців такою послугою скористались 181 безробітних.  

Одним із інструментів підтримки роботодавців – є компенсація витрат 
роботодавцям у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування за працевлаштування безробітних. Це мотивує працедавців не тільки 
створювати та легалізувати нові робочі місця, а й забезпечувати роботою громадян, 
які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.  

Так, у 2017 року Михайлівським районним центром зайнятості було 
працевлаштовано 1 безробітну шляхом надання роботодавцю компенсації витрат у 
розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Михайлівський районний центр зайнятості всіляко сприяє зайнятості 
демобілізованих учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених 
осіб. Протягом 2017 року сприянням служби зайнятості знайшли роботу 6 осіб із 
числа учасників антитерористичної операції та 3 ВПО. 

Особам, бажаючим започаткувати власну справу, надаються індивідуальні 
консультації із застосуванням діагностичних методик для визначення 



підприємницького потенціалу, консультації щодо законодавчої бази та 
оподаткування. Пропонується для ознайомлення наявна література з питань 
організації підприємницької діяльності. 

Так, у 2017 році консультації з питань організації та провадження 
підприємницької діяльності отримали 50 осіб. 

Організовано проведення громадських та інших оплачуваних робіт 
тимчасового характеру в Михайлівському районі. Визначені види громадських 
робіт, що відповідають потребам певної територіальної громади або задовольняють 
суспільні потреби територіальних громад. Передбачено в місцевих бюджетах 
виділення коштів на організацію та проведення громадських робіт. Протягом 2017 
направлено на громадські роботи та роботи тимчасового характеру 310 осіб. У 
громадських роботах прийняли участь 69 безробітних. Активно співпрацювали з 
Михайлівським районним центром зайнятості щодо залучення безробітних до робіт 
тимчасового характеру : ТОВ «Агрофірма ім. Мічуріна», ТОВ «Молодіжне», ВСК 
«Нива», СВК Любимівський, ТОВ «Старобогданівське», СТОВ «Прапор», 
ПАТ«Михайлівський райагропостач». 

З метою сприяння ефективному використанню робочої сили і забезпечення 
соціального захисту працівників та посилення мотивації до легальної продуктивної 
зайнятості постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед 
населення та роботодавців під час засідань «за круглим столом», на семінарах, під 
час виїзних заходів. 

У 2017 році фахівцями центру зайнятості проведено 23 семінара для 
роботодавців та 423 семінара для безробітних, одне з питань семінарів – посилення 
мотивації до легальної продуктивної зайнятості. До участі в семінарах 
запрошуються соціальні партнери – районний військовий комісаріат, державний 
інспектор праці, служба пробації та інші. 

Одним із завдань служби зайнятості є забезпечення профорієнтаційної та 
психологічної підтримки, а також професійне навчання випускників 
загальноосвітніх шкіл, неповнолітніх осіб, які не працюють і не навчаються та 
перебувають на обліку в кримінальній міліції. Протягом 2017 року на обліку у 
Михайлівському районному центрі зайнятості неповнолітні особи не перебували. 

З метою запобігання молодіжному безробіттю та проведення превентивної 
профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл Михайлівського району протягом 
2017 року фахівці центру зайнятості надали 1255 профорієнтаційних послуг учням 
загальноосвітніх навчальних закладів, охопили 202 батьків та 91 педагогічних 
працівників.  

Під час заходів фахівці з профорієнтації знайомили учнівську молодь з 
професіями та спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці району та 
Запорізької області, розповідали про можливість працевлаштування за обраними 
професіями в районі та в області. 

Особлива увага приділяється особам з інвалідністю. Протягом 2017 року 
працевлаштовано 18 осіб з інвалідністю. Участь у громадських роботах та інших 
роботах тимчасового характеру брали 4 особи. 

За направленням служби зайнятості проходили професійне навчання 9 осіб з 
інвалідністю за професіями, що користуються попитом на ринку праці області. 
Працевлаштовано після проходження професійного навчання 9 осіб. 

Кожній особі з інвалідністю, яка звертається до Михайлівського РЦЗ, 
надається адресна допомога щодо сприяння працевлаштуванню, враховуючи рівень 
медичної та трудової реабілітації, а також попит підприємств, установ та організацій 
області на робочу силу. Протягом 2017 року профорієнтаційні послуги отримали 30 



безробітних осіб з інвалідністю, що складає 100 % від загальної чисельності осіб з 
інвалідністю, які перебували на обліку у службі зайнятості. 

 
 

Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, 
прав і свобод громадян 

 
З метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента 
України від 07 лютого 2008 р. № 109/2008 райдержадміністрацією застосовуються 
різні форми роботи. 

Протягом звітного періоду керівництвом райдержадміністрації здійснено 130 
особистих прийомів (з них 64 прийоми – за місцем проживання та роботи громадян), 
під час яких отримано 27 звернень. 

Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшло 144 звернення, що на 
0,9% менше, ніж у 2016 році. З них письмових – 68, на особистих прийомах – 76. 
Повторні звернення у 2017 р. не надходили. У 2017 році до райдержадміністрації 
надійшло 9 колективних звернень. 

Результати аналізу звернень за характером питань свідчать, що найбільш 
актуальними залишаються питання соціального захисту населення – 20% (29 
звернень), аграрної політики і земельних відносин – 17,4% (25 звернень), 
комунального господарства – 9% (13 звернень), праці і заробітної плати – 8,3% (12 
звернень), освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та 
інтелектуальної власності – 4,8% (7 звернень). 

Із загальної кількості звернень протягом звітного періоду вирішено позитивно 
на користь громадян – 10, або 6,9% (2016 р. – 7 або 4,8%), в інших випадках 
громадянам надані відповідні роз’яснення. 

Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшло 50 звернень від мало 
захищених верств населення (34,7% від загальної кількості громадян, які 
звернулись). 

З початку року з Урядової гарячої лінії надійшло 173 звернення (2016 р. – 530). 
В 2017 році із Запорізького обласного контактного центру надійшло 126 

звернень. 
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» протягом 

2017 року до апарату райдержадміністрації надійшло 43 запити на інформацію, 32 – 
від фізичних осіб, 7 – від юридичних осіб, 4 – від об’єднань громадян. З них 11 
письмових запитів, 32 – електронні. (У 2015 році для надання громадянами звернень 
та запитів на інформацію створено спеціальну електронну адресу). 

Тематика запитуваної інформації: 
- голови райдержадміністрації,  
- декларації посадових осіб, статистичні  
- дані соціально-економічного та культурного розвитку району,  
- кошториси на проведення ремонту доріг та освітлення,  
- акти виконаних робіт щодо ремонту доріг,  
- укладені договори на перевезення пасажирів,  
- контактні дані агропідприємців, 
- використання бюджетних коштів, тощо. 
Протягом року 38 запитувачам надана інформація, 5 – відмовлено у запитуваній 

інформації, оскільки райдержадміністрація не володіє і не зобов’язана володіти 



запитуваною інформацією. Усім запитувачам надіслані відповіді у встановлені 
законодавством терміни. 

Звіти про роботу зі зверненнями громадян щоквартально оприлюднюються на 
офіційному сайті районної державної адміністрації та інформаційному стенді.  

 
З метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

Указу Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади 
доступу до публічної інформації», для забезпечення відкритості діяльності районної 
державної адміністрації та оприлюднення в мережі Інтернет інформації щодо 
основних подій життєдіяльності району у райдержадміністрації у 2012 році створено 
власний офіційний веб-сайт.  

Систематично протягом 2017 року на офіційному сайті райдержадміністрації 
оприлюднювалась та оновлювалась інформація про діяльність райдержадміністрації, 
відповідно до Переліку відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають 
оприлюдненню Михайлівською райдержадміністрацією, затвердженого 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.04.2012 № 241.  
         З метою виконання повноважень в галузі забезпечення законності, 
правопорядку, прав і свобод громадян постійно проводяться оперативні наради, 
засідання колегії райдержадміністрації, наради з питань оперативної обстановки на 
території району,тощо за участю керівництва Михайлівського відділення поліції 
Василівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в 
Запорізькій області, працівників Михайлівського відділу Енергодарської місцевої 
прокуратури та військового комісара Михайлівського районного військового 
комісаріату. Протягом 2017 року було проведено таких 9 оперативних нарад при 
голові райдержадміністрації та 4 засідання колегії райдержадміністрації. Щоденно 
керівництвом райдержадміністрації здійснюється аналіз отриманих райвідділенням 
поліції заяв, щоквартально – інформації про проведену роботу та стан криміногенної 
ситуації в районі.  
        Протягом 2017 року на території району не зафіксовано резонансних подій, які 
б негативно вплинули на соціально-політичну обстановку. На даний час соціально-
політична обстановка в районі залишається стабільною та контрольованою. 

 
Повноваження в галузі оборонної роботи 

З метою реалізації повноважень у галузі оборонної роботи в районі 
налагоджено тісну співпрацю райдержадміністрації, райвійськкомату, органів 
місцевого самоврядування та підприємств, установ, організацій всіх форм власності. 

У 2017 році до Збройних Сил України та інших військових формувань 
України з Михайлівського району на строкову військову службу призвано 19 
громадян, у тому числі: під час проведення весняного призову - 7 громадян,  
осіннього – 11, під час  проведення у серпні 2017 року призову громадян України на 
строкову військову службу до Національної гвардії України -1 призовника. 

Для проходження військової служби за контрактом у 2017 році 50 мешканців 
Михайлівського району уклали відповідний контракт, з них демобілізованих 
учасників АТО – 10. 

Згідно із розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.10.2017 № 570  
"Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної 
гвардії України та Державної прикордонної служби України, які дислокуються на 
території області" Михайлівська райдержадміністрація здійснює шефство над 
військовою частиною  3029 Національної гвардії України  та  військовою частиною 
3309 Збройних Сил України  (військовий шпиталь). 



Розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.11.2017 № 335 "Про 
шефську допомогу закріпленим військовим частинам Збройних Сил України та 
Національної гвардії України, які дислокуються на території області" створено 
координаційну раду з організації шефства над закріпленими військовими частинами, 
затверджено її склад, визначено основні цілі та завдання; з командуванням 
військових частин узгоджено питання щодо пріоритетних напрямків шефської 
допомоги.  

У 2017 році при сприянні районної державної адміністрації, за фінансової 
підтримки спонсорів підшефним військовим частинам надано наступну допомогу: 

військова частина 3029 Національної гвардії України 
придбано 4 електричні конвектори потужністю 2,5 кВт кожний на загальну 

суму 3422 гривні; 
військова частина 3309 Збройних Сил України (військовий шпиталь) 
з метою задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців 

01.12.2017 до Дня Збройних Сил України Михайлівським районним будинком 
культури у місті постійної дислокації військової частини (м. Запоріжжя) проведено 
виїзний концерт; 

військова частина польова пошта В0131 (шефська допомога надавалася 
відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 18.02.2016 № 79) 

за зверненням командування військової частини у червні-липні 2017 року на 
базі одного з підприємств району виконано роботи по капітальному ремонту 
двигуна автомобіля КАМАЗ, орієнтовна вартість робіт складає близько 50 тисяч 
гривень. 

Крім того, заклади освіти району взяли активну участь в акціях: «Ліки замість 
квітів», «Новорічний подарунок для бійця», «Зігрій солдата», в обласному 
благодійному телемарафоні до Дня Збройних Сил України.         

13 жовтня 2017 року в КЗ «Любимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» та КЗ 
«Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3» було організовано та проведено 
благодійний захід «Покровський ярмарок» серед учнів 1-11 класів. Зібрані кошти 
направлені на акцію «Назустріч мрії» (для онкохворих  дітей та дітей, які 
постраждали  в зоні проведення АТО). У закладах освіти району проведено Акцію 
«Солдатська Покрова» (привітання підшефних воїнів та ветеранів АТО). 

 
Децентралізація 
На виконання Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних 

громад» райдержадміністрація здійснює організаційну підтримку та інформаційно-
просвітницьке сприяння добровільному об'єднанню територіальних громад. 

Створено робочу групу з підтримки та впровадження заходів з 
добровільного об’єднання територіальних громад Михайлівського району, до її 
складу увійшли керівники району, сільські та селищні голови, депутати районної, 
сільських та селищних рад, керівники територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади та інші. 

Згідно із попереднім перспективним планом у Михайлівському районі 
пропонувалося утворити 3 спроможні громади (Михайлівська селищна, Пришибська 
селищна, Плодородненська сільська). 

Плодородненська сільська рада 
Плодородненською сільською радою у 2016 році ініційовано добровільне 

об’єднання територіальних громад сіл Плодородне, Показне, Радісне, зразкове, 
Братське Плодородненської сільської ради, сіл Мар’янівка, Молодіжне, 
Новомиколаївка, Миколаївка, Солодке, Підгірне, Олександрівка Мар’янівської 



сільської ради, села Старобогданівка Старобогданівської сільської ради в 
Плодородненську територіальну громаду з центром у селі Плодородне, відповідні 
пропозиції направлені Старобогданівському та Мар’янівському сільським головам. 
Старобогданівською сільською радою за результатами проведеного громадського 
обговорення вирішено утриматися від згоди на об’єднання. Сесією Мар’янівської 
сільської ради від 06.07.2016 №2 прийнято рішення про надання згоди на 
добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника до 
спільної робочої групи.  

12.05.2017р. розпорядженням голови облдержадміністрації №215 
затверджено висновок щодо відповідності даних проектів рішень Конституції та 
законам України. 

23.05.2017р. рішенням Плодородненської сільської ради №1 та 25.05.2017р. 
рішенням Мар’янівської сільської ради №1 прийняті остаточні рішення про 
об’єднання в Плодородненську сільську територіальну громаду з центром в с. 
Плодородне. 

29.10.2017 відбулись вибори сільського голови та депутатів новоствореної 
Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади. 

Старобогданівська сільська рада 
19.04.2017р. рішенням сесії Старобогданівської сільської ради №1 

пропозиція об’єднання громади с. Старобогданівка з громадою с. Новобогданівка 
Мелітопольського району була прийнята та дано згоду на об’єднання.  

25.05.2017р. рішенням сесії Старобогданівської сільської ради №1 схвалено 
проект рішення щодо добровільного об’єднання в територіальну громаду. 

05.07.2017р. розпорядженням голови облдержадміністрації №315 
затверджено висновок щодо відповідності даного проекту рішення Конституції та 
законам України.  

19.07.2017р. сесією сільської ради прийнято остаточне рішення про 
об’єднання з громадою с. Новобогданівка Мелітопольського району. 

29.10.2017 відбулись вибори сільського голови та депутатів новоствореної 
Новобогданівської сільської об’єднаної територіальної громади. 

Михайлівська селищна рада 
Розпорядженням Михайлівського селищного голови від 26.10.2017 №105 

ініційовано добровільне об’єднання територіальних громад Михайлівської 
селищної, Тимошівської та Бурчацької сільських рад в Михайлівську об’єднану 
територіальну громаду з центром в смт Михайлівка. 

Протягом 27.10.2017-07.11.2017 на території Михайлівської селищної ради 
проведено відповідні громадські обговорення. Під час сесії Михайлівської селищної 
ради від 09.11.2017 депутати прийняли рішення про надання згоди на об’єднання 
територіальних громад. За підсумками громадських обговорень та відповідно до 
рішень сесій Бурчацької та Тимошівської сільських рад надано згоду на добровільне 
об’єднання територіальних громад та делегування представників до спільної робочої 
групи. 

Відповідні документи були направлені до облдержадміністрації, 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20.11.2017 №620 
затверджено висновок щодо відповідності Конституції та законам України проектів 
рішень стосовно добровільного об'єднання територіальних громад Михайлівської 
селищної ради, Бурчацької та Тимошівської сільських рад Михайлівського району в 
Михайлівську селищну об'єднану територіальну громаду Михайлівського району 
Запорізької області. 



Під час сесії Михайлівської селищної ради (14.12.2017), Бурчацької сільської 
ради (05.12.2017) та Тимошівської сільської ради (12.12.2017) були прийняті 
рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 

Роздольська сільська рада 
Розпорядженням Роздольського сільського голови від 20.10.2017 №41 

ініційовано добровільне об’єднання територіальних громад Роздольської, 
Високівської та Любимівської сільських рад в Роздольську об’єднану територіальну 
громаду з центром в с. Роздол. 

22.10.2017 відбулись громадські обговорення на території Роздольської 
сільської ради. Під час засідання сесії Роздольської сільської ради 23.10.2017 
депутати надали згоду на добровільне об’єднання територіальних громад та 
делегування представників до спільної робочої групи. 

За підсумками громадських обговорень та відповідно до рішень сесій 
Любимівської і Високівської сільських рад надано згоду на добровільне об’єднання 
територіальних громад та делегування представників до спільної робочої групи. 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17.11.2017 
№614 затверджено висновок щодо відповідності Конституції та законам України 
проектів рішень стосовно добровільного об'єднання територіальних громад 
Роздольської, Виcоківської та Любимівської сільських рад Михайлівського району у 
Роздольську сільську об'єднану територіальну громаду. 

Під час сесій Роздольської (21.11.2017), Високівської (21.11.2017) та 
Любимівської (22.11.2017) сільських рад були прийняті рішення «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад». Рішення направлені до обласної державної 
адміністрації. 

 
Структура та гранична штатна чисельність працівників районної 

державної адміністрації на 2017 рік визначена головою районної державної 
адміністрації відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» та розпорядження голови облдержадміністрації від 06.10.2015 № 372 
про затвердження граничної штатної чисельності працівників районних державних 
адміністрацій, у межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання 
райдержадміністрації у 2017 році, та затверджена розпорядженням голови районної 
державної адміністрації від 28.10.2016 № 155-к, із змінами, внесеними 
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 28.03.2017 №32-к.  

Станом на 31.12.2017 гранична штатна чисельність працівників районної 
державної адміністрації становила 97 ш. о., з них: посади державної служби – 90 ш. 
о.; посади працівників, які виконують функції з обслуговування, – 4 ш. о.; інші – 3 
ш. о. У порівнянні з 2016 роком: 

не змінились гранична штатна чисельність працівників і кількість 
структурних підрозділів (20); 

збільшилась кількість посад державної служби на 2 ш. о. (2016 рік – 88за 
рахунок зменшення на 1 ш. о. кількість посад працівників, які виконують функції з 
обслуговування (2016 рік – 5),  та зменшення на 1 ш. о. кількості інших посад (2016 
– 4).  

За підсумками року укомплектована 91 посада, у т. ч.: 84 – посади державної 
служби, 4 – посади працівників, які виконують функції з обслуговування, 3 – інші 
посади. Шість посад державної служби залишились вакантними. Укомплектованість 
кадрами склала 94%, у сфері державної служби 93%. 



У звітному році відповідно до чинного законодавства суб’єктами 
призначення призначено (переведено на інші посади, прийнято на роботу) 22 особи, 
звільнено з посад 10. 

У 2017 році на утримання райдержадміністрації виділено та витрачено з 
державного бюджету 8574424,12 грн. (5761947,93 грн. у 2016 р.), з них на оплату 
праці і нарахування на заробітну плату – 8134977,20 грн. (5453133,27 грн. у 2016 р.), 
використання товарів і послуг – 435478,92 грн. (308814,66 грн. у 2016р.), судовий 
збір – 3968 грн.; субвенція з місцевого бюджету державному на виконання 
делегованих районною радою повноважень – 411472,00 грн. (404328,32 грн. у 2016 
р.), з них на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 304272,00 грн. 
(244615,25 грн. у 2016 р.), використання товарів і послуг – 107200,00 грн. (159713,07 
грн. у 2016 р.)  

 
На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» в структурі 

райдержадміністрації створено та функціонує відділ з питань організації діяльності 
центру надання адміністративних послуг, який є робочим органом центру надання 
адміністративних послуг при Михайлівській районній державній адміністрації 
Запорізької області. 

У 2017 році адміністраторами відділу прийнято 2280 заяв для одержання 
адміністративних послуг, які надаються такими суб’єктами надання 
адміністративних послуг як: 

- Державний реєстратор апарату Михайлівської районної державної 
адміністрації (прийнято 679 заяв по реєстрації нерухомого майна, реєстрація 
права власності на земельні ділянки, реєстрація договорів оренди, реєстрація 
права власності житлових будинків, тощо);  

- Відділ з питань містобудування та архітектури, житлово-комунального 
господарства та з питань цивільного захисту Михайлівської районної 
державної адміністрації (прийнято 4 заяви); 

- Відділ у Михайлівському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Запорізькій області (прийнято 705 заяв для одержання адміністративних 
послуг, таких як грошова оцінка земельних ділянок, довідка про статистичну 
звітність, витяг з державного земельного кадастру, тощо); 

- Михайлівський районний сектор управління державної міграційної служби 
України в Запорізькій області (прийнято 882 заяви для одержання 
адміністративних послуг таких як вклеювання фотокартки при досягненні 25-
45-річного віку, оформлення і видача паспорта громадянина України з 
непридатності, у зв’язку зі зміною прізвища, втратою, викраденням та 
одержання паспорта вперше при досягненні 16-річного віку); 

- Управління держаної реєстрації Головного територіального управління 
юстиції у Запорізькій області (прийнято 8 заяв для одержання 
адміністративних послуг щодо реєстрації громадських формувань); 

- Управління Держпродспоживслужби у Михайлівському районі (прийнято 2 
заяви для одержання адміністративної послуги – видача експлуатаційного 
дозволу оператору ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом 
та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження). 
Всі заяви розглянуто, та вчасно видано результати. 
Відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації 
надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 №888-VIII, адміністратори центру 
надання адміністративних послуг від імені виконавчих комітетів сільських, 



селищних, міських рад мають право розглядати справи про адміністративні 
правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (при накладенні адміністративного стягнення у 
вигляді попередження).  

У 2017 році адміністраторами центру складено 403 постанови про 
адміністративні правопорушення. 

 
Районною державною адміністрацією забезпечено виконання повноважень у 

сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань». 

За 2017 рік в Михайлівському районі припинило свою діяльність 187 фізичних 
осіб – підприємців, що на 51% більше ніж у 2016 році. Зареєстровано у 2017 році 41 
особа, переважно основним видом діяльності ФОП є надання послуг та роздрібна 
торгівля. Це на 22% більше ніж у 2016 році (32 особи).  

Стосовно юридичних осіб: припинено 3 юридичні особи (у 2016 році 
припинено 3 ю/о), в результаті реорганізації. Зареєстровано протягом 2017 року 4 
юридичні особи: 2 фермерських господарства, 1 комунальна установа, 1 приватне 
підприємство. Триває процес реорганізації державних установ та організацій: 
Михайлівський районний центр зайнятості, Михайлівський районний відділ 
Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій 
області. 

У зв’язку з принципом екстериторіальності неможливо надати вичерпну 
інформацію стосовно кількості проведених реєстраційних дій щодо державної 
реєстрації змін до ЄДР та змін установчих документів як по фізичним особам так і 
по юридичним особам, оскільки державний реєстратор проводить державну 
реєстрацію у межах адміністративно – територіальної одиниці, тобто в межах 
області. 

 
Також забезпечено виконання повноважень у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

В 2017 році державним реєстратором апарату райдержадміністрації прийнято 
через ЦНАП та оброблено 685 заяв про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно. Всі заяви розглянуто та оброблено у строки, встановлені 
законодавством. До архіву прийнято близько 3000 реєстраційних справ від 
нотаріусів та державних реєстраторів інших районів в межах Запорізької області. 

 
 

Залучення громадськості до участі у формуванні та  
реалізації державної політики 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 
року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики», з метою залучення громадян до участі в управлінні 
державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації 
про діяльність Михайлівської районної державної адміністрації, а також 
забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності райдержадміністрації, в 
2011 році при Михайлівській районній державній адміністрації була утворена 
Громадська рада. 

Під час установчих зборів 08.02.2017 обрано новий склад Громадської ради 



при Михайлівській районній державній адміністрації, який затверджено 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.02.2017 №36. 

В 2017 році проведено 4 засідання Громадської ради, на яких заслуховувались 
актуальні питання життєдіяльності району. Голова Громадської ради є членом 
колегії райдержадміністрації, а також запрошується на всі наради. 

Крім того, протягом 2017 року проведено 11 єдиних днів інформування 
населення, якими охоплено близько 10 тис. громадян району. 

 
Ускладнює роботу в районі те, що в ході реформування були ліквідовані 

районні відділи та управління: поліції, податкової інспекції, прокуратури, 
статистики, санітарно-епідеміологічної служби, пенсійного фонду, фонду 
соціального страхування, тощо. Керівництво зазначених структур знаходиться в 
інших районах (м.Токмак, м.Енергодар, м.Василівка), що впливає на оперативність 
вирішення нагальних питань. 

 
 


