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Василівська районна державна адміністрація у своїй роботі керується 
принципами відповідальності, верховенства права, законності, 
пріоритетності прав людини, поєднання державних і місцевих інтересів, а 
також гласності та публічності. 

Впродовж року діяльність  районної державної адміністрації  була 
спрямована   на забезпечення виконання Конституції і законів України, актів 
Президента та Кабінету Міністрів України, делегованих повноважень 
районною радою, вирішення питань щодо досягнення показників програми 
економічного і соціального розвитку району, ефективного використання 
природних, трудових і фінансових ресурсів та вирішення актуальних 
проблем життєдіяльності району.  

Так, відповідно до статті 45 Закону України  „Про державну службу”,  
наказу Національного агентства України з питань державної служби від 
20.12.2016 з метою забезпечення належної прозорості та підзвітності, 
інформую про підсумки діяльності Василівської райдержадміністрації за 
2017 рік.  

Вцілому нам вдалося завершити 2017 рік позитивно. Про це говорять і 
основні показники соціально-економічного розвитку району, і ті справи, які 
нам вдалося зробити минулого року, і ті, які ми змогли закласти  в фундамент 
розвитку нашого району на наступні роки. 

Одне з найважливіших досягнень - це громадсько-політична 
стабільність у районі. Соціально-політична ситуація на території 
Василівського району, на сьогодні, прогнозована та контрольована органами 
влади. Протягом 2017 року на території району не відбувалося подій, які б 
суттєво змінили чи дестабілізували ситуацію. Але  суспільно-психологічну  
напругу громадян викликають загальна ситуація в країні, проведення 
воєнних дій на Сході України, антикризові заходи, підвищення цін, тарифів 
на житлово-комунальні послуги, запроваджені центральною владою. 

Варто зазначити, що цьому сприяє конструктивна співпраця районної 
державної адміністрації з районною радою, органами місцевого 
самоврядування, щотижневе вивчення суспільно-політичної ситуації на 
території населених пунктів району, можливість передбачити наслідки 
прийнятих рішень.  

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” 
районна державна адміністрація здійснює повноваження місцевого 
самоврядування, делеговані їй районною радою в обсягах та межах, 
передбачених статтею 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”.  Передбачене законом делегування повноважень розцінюється як 
один із шляхів зміцнення довіри   між органами виконавчої влади і місцевого 
самоврядування та завдяки спільним зусиллям двох гілок влади району 
отримано і певний результат роботи. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ 
Василівський район розташований у північно-західній частині 

Запорізької області, омивається водами Каховського водосховища. Територія 
району  1621 кв. км., а населення – 62,7 тис. чоловік, в т.ч.: міські поселення 
– 36,3 тис. осіб, сільська місцевість – 26,4 тис. осіб. Районний центр – місто 
Василівка, віддаленість від м. Запоріжжя – 45 км. 

Станом на 01 січня 2018 року адміністративно-територіальний устрій 
району складають 2 міста районного підпорядкування - Василівка,  
Дніпрорудне; 1 селище  міського типу - смт. Степногірськ; 35 сільських  
населених пунктів та 1 об’єднана територіальна громада. 
 На території району функціонують 13 рад, в т.ч. 1 - районна, 2- міських; 
1 –селищна та 9 сільських. 

Згідно з перспективним планом формування територіальних громад 
Запорізької області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 19 квітня 2017 р. № 266-р. передбачено створення на території 
району 4 територіальних громад:  Василівська, Дніпрорудненська, 
Малобілозерська, Степногірська. Протягом року голова РДА особисто 
спілкувався з мешканцями сіл та селищ району, залучав до таких зустрічей 
представників «Офісу реформ», депутатський корпус, впливових жителів тих 
чи інших рад. Результатом такої роботи стала Підгірненська об’єднана 
територіальна громада. У 2018 році вона визнана Кабінетом Міністрів 
України спроможною та вже у поточному році приймає участь у бюджетних 
процесах. Громада отримує державні субвенції і може отримувати додаткові 
грантові та інвестиційні можливості від державного фонду регіонального 
розвитку і міжнародних донорів. 

У 2017 році завершено проектні роботи з виготовлення містобудівної 
документації та затверджено Схему території Василівського району 
Запорізької області. Крім того, затверджено генеральні плани та плани 
зонування наступних населених пунктів: міста Дніпрорудне, міста Василівка, 
села Кам’янське, села Балки,  села Плавні. Це дає можливість здійснювати 
містобудівну діяльність на території цих населених пунктів. 

 
СОЦІАЛЬНО-ЕНКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ 
Результати соціально-економічного та культурного розвитку району за 
підсумками 2017 року свідчать про збереження у цілому економічної 
стабільності на території району та створення умов для успішного зростання 
і модернізації економіки району. 

Виробничий потенціал району - це 7 промислових підприємств різних 
галузей економіки, які на протязі року займалися виробничою діяльністю та 
практично всі забезпечили позитивний результат: ПрАТ «ЗЗРК», ТОВ ВО 
«Моліс», ВАТ «ВЗТО», «ТОВ «Василівський завод «МК», ТОВ 
«Словʼянський пух Україна», фірма «Оліс ЛТД», ТОВ «Завод Будмаш». 
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
Основним джерелом інвестування залишаються власні кошти 

підприємств: ПрАТ «Запорізький  залізорудний  комбінат», «ТОВ 
«Василівський завод «МК» (модернізація та заміна зношеного устаткування, 
вдосконалення технологій) інші. 

В сільськогосподарських підприємствах району здійснюються 
капітальні інвестиції на оновлення машинно-тракторного парку та 
сільгоспінвентарю. Так, у 2017 році було придбано 9 одиниць нової 
сільськогосподарської техніки на суму 20,945 млн. грн. та 2 сівалки на суму 
1,134 тис. грн.  

Загальний обсяг освоєних капітальних інвестицій за січень-вересень 
2017 року становить 393,170 млн. грн., що становить 89,4% до аналогічної 
дати 2016 року. Частка району в загальнообласному обсязі становила 3,9%.  

За 2017 рік підприємствами Василівського району виконано 
будівельних робіт на суму 161 699,0 тис. грн., що більше на 42,5 % до 2016 
року. Частка обсягів робіт, виконаних будівельними підприємствами району 
у загальному обсязі області, становила 6,8%.  

За січень-вересень 2017 року введено в експлуатацію 850 м? загальної 
площі, що становить до аналогічної дати 2016 року 101,6 %. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2012  
№ 91 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження» (зі змінами) у 2017 році Василівському району затверджено 
переліки об’єктів та заходів в загальному розмірі 4737,700 тис. грн. 

У 2017 році передбачена субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій на суму  13482,4 тис.грн. при уточненому плані на рік 
13482,4 тис.грн., або 100,0%. Затверджено 34 обʼєкта, з яких 25 завершено. 
Не використані кошти в сумі 4705,5тис.грн., будуть використані відповідно 
до затвердженого переліку в наступних періодах.  

За кошти державного бюджету, а саме Державного фонду 
регіонального розвитку України у 2017 році профінансовано такі обʼєкти:  

- утеплення спортивного комплексу КЗ «ФОК «Таврія» ВРР ЗО – 
капітальний ремонт, 71600, мікрорайон 40 років Перемоги № 12, м. 
Василівка, Запорізька область на суму 1579,822 тис. грн; 

- капітальний ремонт системи опалення КЗ «Степногірська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Василівської районної ради Запорізької 
області, розташованої смт. Степногірськ, вул. Лесі Українки, 2 на суму 
1499,199 тис. грн. 

Окрім цього, протягом 2017 року на раціональне використання і 
зберігання відходів виробництва і побутових відходів та охорону і 
раціональне використання природних рослинних ресурсів залучено коштів 
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обласного і місцевих бюджетів на суму майже 19,0 млн. грн. передбачених на 
2017 рік, використано 12,6 млн. грн.  

За підтримки депутатів Запорізької обласної ради, керівництва 
облдержадміністрації та райдержадміністрації район отримав кошти в розмірі   
2 млн. 670 тис. грн. на 26 об’єктів і заходів, що мають соціально-економічне 
значення для району. 

У районі продовжує діяти обласна Програма «Сільське подвір’я». 
Згідно рішення сесії Василівської районної ради на фінансування 

Програми із бюджету Василівського району у 2017 році передбачено 8,0 
тис.грн (спеціальний фонд), спрямовано по спеціальному фонду 4,7 тис.грн. 
(за рахунок повернутих коштів Обласним фондом). Кошти в сумі  3,3 тис.грн. 
повернуті до районного бюджету, як невикористані.  

За 2017 рік з мешканцями Василівського укладено 6 кредитних 
договорів на загальну суму 382,0 тис. грн., із них: на придбання житлових 
будинків з добудовою або реконструкцією - 1 дог. на 132,0 тис.грн.; на 
будівництво (добудову, реконструкцію) житлових будинків - 4 дог. на 
200,0 тис.грн.; на розвиток особистого селянського господарства - 1 дог. на 
50 тис.грн. (на придбання сільгосптехніки). 

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації періодично 
розміщується інформація про заходи, що здійснюються структурними 
підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами виконавчої 
влади, підприємствами, установами та організаціями району щодо 
поліпшення інвестиційного клімату району.  

Протягом 2017 року підприємства, установи та організації району 
неодноразово представляли район на ярмарках, виставках та форумах 
обласного і навіть міжнародного рівня. Так, керівники сільськогосподарських 
підприємств відвідали виставки провідних іноземних фірм по продажу 
сільгосптехніки, добрива, насіння в Запорізькій ТПП, форум в м. Запоріжжя 
(Козак Палац) з питань розвитку плодоовочівництва і вирощування нових 
нішевих культур, побували у м. Херсоні на форумі з питань розвитку 
вівчарства, м. Мелітополь з питання бюджетно-податкових та трудових 
новацій для аграріїв тощо. 

Станом на 01.01.2018 року в районі не реалізовувались інвестиційні 
проекти за рахунок кредитів міжнародних фінансових організацій. Проте, 
ведеться робота в спільному з Європейським інвестиційним банком проекті 
«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» і подано проект: 
«Капітальний ремонт Балківської амбулаторії ЗПСМ «Василівський Центр 
ПМСД» ВРР ЗО, вул. Садова, 145, с. Балки, Василівського району, 
Запорізької області» на загальну суму 4130,513 тис. грн. Згідно постанови 
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 754 для реалізації 
Субпроекту у 2017 році виділено кошти у сумі 1032,628 тис. грн. 
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ІНФРАСТРУКТУРА 
На сьогодні в районі нараховується доріг населених пунктів  573,381км, 

в тому числі з твердим покриттям – 360,601 км. Прийнято у комунальну 
власність 484,481 км автодоріг. По території району проходить  автодорога 
державного значення довжиною 36 км. Протяжність районних автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення по Василівському району 
складає 193,2 км. 
 Продовж 2017 року підрядні організації проводили роботи з усунення 
ямковості та інших деформацій покриття на автомобільних дорогах  району.  

На утримання та розвиток інфраструктури доріг на 2017 рік  видатки 
заплановані в сумі  5287,0 тис.грн.,касові видатки склали 4759,4 тис.грн в 
тому числі: 

- по загальному фонду - 839,2 тис.грн., з них:    
 по Широківській сільській раді на придбання дизельного палива для 

засипки ям біля с.Грозове та с.Долинка та  4,9 тис.грн.; 
 по Приморській сільській раді  на придбання гран шлаку для поточного 

ремонту доріг грунтового покриття власними силами 81,0тис.грн.; 
 по Степногірській селищній раді на придбання дорожніх знаків 2,6 

тис.грн. 
 по Василівській міській раді придбання посипкового  матеріалу (сіль 

4т., пісок з відсівів дроблений 40т.)на суму  15,7тис.грн  
 Василівська міська рада -823,5 тис.грн поточний ремонт та утримання 

по вул.Щасливій, Першотравневій, Невського, Маяковського, Привокзальній, 
Шевченка, Приморській, Театральній, Соборній, Чкалова, б-ру 
Центральному, пров.Заводському 

Дніпрорудненській міській раді-43,7 тис.грн на обслуговування узбіч 
доріг м.Дніпрорудне; 

Степногірської селищної ради – 199,8 тис.грн на поточний ремонт 
вул..Молодіжна; 

Балківська сільська рада- 158,6 тис.грн  поточний ремонт  вул..Нова. 
Вишнева с.Балки 

Верхньокниничанська сільська рада 798,0 тис.грн на поточний ремонт 
вул..Нова.Східна, України, Середнья; 

Лугівська сільська рада – 179,7 тис.грн на поточний ремонт 
вул..Гагаріна,Комарова; 

Мілобілозерська сільська рада – 514,0 тис.грн на поточний ремонт 
вул..Мічуріна, Молодіжна, Шахтарська, Зарічна 

Орлянська сільська рада -899,2 тис.грн  поточний ремонт вул..Пагіна, 
Шкільна, Центральна-Шкільна,Центральна, 

Підгірненська сільська рада – 391,1 тис.грн поточний ремонт 
вул..Чкалова, Кравця; 

П’ятихатська сільська рада -200,0 тис.грн поточний ремонт доріг до 
цвинтаря с.Жереб’янки, до цвинтаря с.П’ятихатки; 
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Скельківська сільська рада – 42,8 тис.грн поточний ремонт перехрестя 
вул..Стадіонної та провулка Безіменного с.Скельки; 

Широківська сільська рада -204,0 тис.грн поточний ремонт вул..Садова 
с.Широке, вул.. Вишнева с.Переможне; 

по Дніпрорудненській міській раді на надання трансферту КУП «НАШ 
ДІМ» на поточний ремонт доріг по вул.. Набережна, 
пр..Ентузиастів,вул..Центральна,вул..Нижня та тротуарів м.Дніпрорудне 
витрачені  370,3тис.грн., 

- по капітальним видаткам – 14795,5 тис. грн., кошти спрямовуються на 
проведення  капітального ремонту дорожнього покриття по наступним 
територіям: 

- по Василівській міській раді на суму 3920,20 тис. грн., з них по вул. 
Каховській, Миру, Богдана Хмельницького, Тополиній, Кошового, Ватутіна, 
Береговій, пер.Яблуневий, б-р Центральний, вул..Соборній, вул..Шевченка 

- по Дніпрорудненській міській раді на суму 553,2 тис. грн., з них по вул. 
Набережна, пр..Ентузиастів, вул..Центральна,вул..Нижня 

по Балківській сільській раді на суму 577,8 тис. грн., з них по вул. Нова, 
вул.Вишнева. 

-по Кам’янській  сільській раді на суму 265,3 тис. грн., з них по вул. 
Чарівна, Гагаріна. 

- по Малобілозерській сільській раді на суму 7051,6 тис. грн., з них по 
вул. Гвардійська-Пушкіна, Танкістів, Шахтарська-Зарічна, Вишневського, 
Мічуріна - Миру, Пушкіна, Зелінського, Садова -Гвардійська,Набережна, 
Сонячна,  Берегова - Шевченко. 

 -  по Скельківській сільській раді  по вул. Стадіонної на суму 248,8 тис. 
грн.. 

 -  по Широківській сільській раді по вулицях Миру на суму 1645,8 тис. 
грн. 

 
 Станом на 01.01.2018 в районі діє 4 автомобільних перевізника, які  
здійснюють  перевезення населення. На виконання розпорядження голови 
райдержадміністрації проводиться щомісячний моніторинг безпеки 
дорожнього руху. 
 
ЕКОЛОГІЯ 

Протягом 2017 року продовжувалися спрямовуватися зусилля на 
покращення екологічної ситуації в районі. На сьогодні на території 
Василівського району знаходиться один діючий полігон ТПВ, який 
експлуатується з 1982 року та майже заповнений. 

Так з метою покращення ситуації у сфері поводження з відходами на 
території району діє програма капітального будівництва, реконструкції 
об’єктів комунальної власності на 2016-2019 рр., якою передбачено 
виконання будівельних робіт на об’єкті діючого полігону ТПВ; розпочато 
роботи по розробці містобудівної документації «Детальний план території 
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розширення полігону ТПВ», вартістю приблизно 120,0 тис. грн.; з 2016 року 
ведеться роботи щодо виготовлення проектної документації з обваловки 
діючого полігону ТПВ м. Дніпрорудне, орієнтовна вартість якої складає 60,0 
тис. грн. 

Для вирішення екологічних проблем району, забезпечення вчасного 
збору твердих побутових відходів у населених пунктах у 2017 році з 
обласного фонду охоронного навколишнього природного середовища 
виділено 11696,7 тис.грн. на придбання спеціалізованої техніки та придбання 
контейнерів для збору ТПВ для м. Василівка та м. Дніпрорудне. 

 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

У районі налічується 108 тис. гектарів сільськогосподарських угідь. З 
них 58 924 га займають сільгосппідприємства, яких у районі 158. Сільське 
господарство району спеціалізується на вирощуванні зернових, а також 
соняшнику, овочевих і баштанних культур. 

Загальний валовий збір зернових культур склав 108,1 тис.тон, що на 
9,4відс. більше ніж у 2016 році. Середня врожайність становить 31,4 ц/га. 

Під урожай 2018 року сільгосппідприємствами району посіяно озимих 
зернових культур на площі 22480 га , що на 3відс. більше ніж у 2016 році. 

Протягом 2017 року продовжено перший та єдиний в Україні захід 
«Врожай». Робоча  група, у ході проведення заходу «Врожай-2017» 
досягнула певних результатів: виявлено факти використання земель 
сільськогосподарського призначення без документів на площі 985,4 га; які не 
використовуються, - 5924 га; які використовуються не за цільовим 
призначенням – 515 га. 

Завдяки заходу «Врожай-2017» та ефективній роботі правоохоронних 
органів додаткові надходження до місцевих бюджетів за рахунок орендної 
плати за земельні ділянки державної та комунальної власності склали 178,7 
тис.грн., розпочато процесуальне провадження у 2 кримінальних справах за 
фактами виявлення порушень земельного законодавства. Усе це свідчить про 
важливість заходу «Врожай-2017» та необхідність його проведення з 
більшою силою у подальшому. 

Сільгосппідприємствами орендується 49,486 тис. га пайових земель, 
загальний   розмір   орендної   плати  у 2017 році за земельні паї склав 42,479 
млн. грн. Орендна плата сплачена в повному обсязі. 

Загальний розмір орендної плати за використання майнових паїв у 2017 
році склав 9,0 тис. грн., також сплачена у повному обсязі. 

 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ  

Важливим напрямком роботи райдержадміністрації є соціальний захист 
громадян. Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації 
здійснено комплекс заходів щодо соціального захисту населення, вирішення 
соціально-побутових проблем.Так протягом року виплачено 3123 особам 
державну допомогу на суму 54452,2 тис. грн . 
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Станом на 01.01.2018 взято на облік 535 сімей (в т.ч. осіб - 778), які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України.  

Одним із напрямків роботи управління соціального захисту населення є 
забезпечення отримання громадянами субсидій за спрощеною процедурою. У 
2017 році субсидію отримали 14371 домогосподарств, виплачено 119 047,3 
тис.грн. За призначенням субсидій на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива звернулося 2507 сімей.  Призначено 1866 сім’ям на суму 
5616,8 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива – 3000,00 грн.  

В районі 197 особам встановлено статус постраждалого від аварії на 
Чорнобильській АЕС. На видатки, пов’язані із соціальним захистом цих 
громадян, з державного бюджету передбачена компенсація  312,5 тис.грн., 
закуплено за кошти Державного бюджету 2 санаторно-курортні путівки. 
  За кошти, виділені на санаторно-курортне лікування в рамках реалізації 
Програми «Назустріч людям»  закуплено 22 путівки на суму 127584,00 грн.  
В 2017 році  придбано 2 квартири  неповнолітній доньці  загиблого учасника 
АТО  та дружині загиблого учасника АТО  Бурлаки Сергія Вікторовича. 
       
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Впродовж 2017 року Василівським об’єднаним управлінням 
забезпечено вчасні виплати 20164 пенсіонерам. Призначено 828 нових 
пенсій.  
         З 1 жовтня 2017 року, у зв’язку з підвищенням пенсій, перераховано 
пенсій 20164 пенсіонерам.  Середній розмір підвищення району складає 
640,27 грн.  
      В районі проводиться  робота з підвищення якості надання послуг 
пенсіонерам через відділ обслуговування громадян . 
За 2017 рік до відділів обслуговування громадян звернулось 24157 особи, або 
84% від кількості пенсіонерів, що перебувають на обліку (у тому числі 399 
звернень від вимушених переселенців з Донецької і Луганської областей за 
поновленням тимчасово припиненої виплати пенсії).  
 
ОСВІТА 

Мережа дошкільних навчальних закладів Василівського району 
включає 18 функціонуючих дошкільних навчальних закладів  та 2 навчально-
виховних комплекса з дошкільними підрозділами. 17 дошкільних закладів 
загального розвитку, 3 - комбінованого, 15 дошкільних закладів за видом - 
ясла - садок, 5 - дитячий садок. 

Станом на 01.01.2018 загальна чисельність дитячого населення району 
від 0 до 6 років складає 3886 дітей (2383 дитини - у місті, 1503 дитини - у 
селі). Дошкільні навчальні заклади відвідує 2116 дітей (1665 дітей - у містах, 
451дитина - у сільській місцевості). 

У 2017/2018 навчальному році у Василівському районі функціонує 26 
загальноосвітніх навчальних закладів. Із них: 2 навчально-виховних 
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комплекси, 1 вечірня (змінна) школа, 23 загальноосвітніх навчальних 
заклади: 14 – І-ІІІ ступенів (з них 4 навчальні заклади нового типу – 2 
гімназії-ЗОШ І-ІІІ ступенів та 2 спеціалізовані школи), 9 - І-ІІ ступенів.  

Контингент учнів у поточному навчальному році становить 6235 осіб. 
4187 учнів навчається у міській місцевості, 2048 – у сільських навчальних 
закладах. Середня наповнюваність класів – 18,9 осіб. 

З метою підвищення якості освіти відділом освіти створені умови для 
системного навчання дітей п’ятирічного віку, як у селах, так і у м. Василівка. 
У районі створено 12 груп підготовки дітей старшого дошкільного віку на 
базі приміщень шкіл (11-у сільській місцевості, 1 група-у міській), де 
виховується 167 дітей, із них 137 дітей сільської місцевості додатково 
охоплено дошкільною освітою.  

Таким чином, відсоток охоплення дітей 5- річного віку становить 100 
%, а дітей 3-6 років всіма формами дошкільної освіти становить 81%.  

У районі функціонує 3 дошкільних заклади комбінованого типу з 
групами спеціального призначення: КДНЗ № 2 «Оленка» Дніпрорудненської 
міської ради (2 групи спеціального призначення -26 дітей з порушеннями 
опорно - рухового апарату), КДНЗ № 7 «Теремок» Дніпрорудненської міської 
ради (2 групи спеціального призначення-36 дітей з вадами мовлення) та 
КДНЗ №4 «Струмочок» Василівської міської ради (1 група спеціального 
призначення-17 дітей з вадами мовлення). 

 
ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ 

На території Василівського району проживає 11296 дитина, з них  40 
дитини-сироти, 134 дитини, позбавлена батьківського піклування, 34 
дитини,яка опинилася в складних життєвих обставинах. 

Протягом звітного періоду служба у справах дітей райдержадміністрації 
проводила цілеспрямовану роботу щодо захисту житлових та майнових прав 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Станом на 01січня2018 року 53 дитини певної категорії перебувають на 
квартирному обліку в міських, селищній та сільських радах. У 2017 році 2 
особи з числа дітей-сиріт отримали житло у Степногірській селищній раді. 

Завдяки оперативній та спільній роботі служби у справах дітей 
райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у грудні 2017 року 
Дніпрорудненська міська рада придбала для вказаної категорії осіб 3 
квартири, Малобілозерська сільська рада – 2 житлових будинки. 

 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Протягом 2017 року робота районної державної адміністрації була 
направлена на підвищення рівня медичного обслуговування населення. 
Медичне забезпечення в районі здійснюється двома комунальними 
закладами Василівської районної ради. На первинному рівні це Василівський 
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Центр первинної медико-санітарної допомоги, на вторинному — Василівська 
ЦРЛ. 

Мережа лікувально-профілактичних закладів в районі складає: КУ 
«Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО на 165 стаціонарних ліжок; КУ 
«Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» на 160 стаціонарних ліжок; КЗ 
«Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО»; КУ «Дніпрорудненська стоматологічна 
поліклініка.  

За рахунок загального фонду КУ «Василівська ЦРЛ» протягом року 
здійснювалось безкоштовне харчування інвалідів великої вітчизняної війни 
(вартість 1 ліжко-дня складає 55 грн.) та хворих пологового та дитячого 
відділень (вартість 1 ліжко-дня складає в середньому 8,50 грн.). Також, у 
2017 році було здійснене стаціонарне лікування інвалідів великої вітчизняної 
війни (витрати на 1 хворого в день складали 65 грн.). Фінансування на 
підтримуючу знеболювальну терапію онкологічних хворих в 2017 році було 
виділено 196178,63 грн. для 65 хворих, на засоби індивідуального догляду 
(калоприймачі) – 23107,78 грн. для 7 хворих. 

Проведений поточний ремонт дитячого відділення та відділення 
денного стаціонару на суму 189,980 тис. грн., поточний ремонт 
неврологічного відділення на суму 199,0 тис. грн., придбано виробів 
медичного призначення для КУ«Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО на суму 
238,830тис.грн., для КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» на суму 
391,980тис.грн.  

Проведені ремонти  приміщень першого поверху Дніпрорудненської 
АЗПСМ на суму 548,8 тис.грн.; покрівель сільських ФАПів на суму 85,0 
тис.грн..; придбано два легкових автомобіля для Дніпрорудненської АЗПСМ 
вартістю 194,8 тис.грн. та для КЗ «Василівський Центр ПМСД»ВРР ЗО 
вартістю 274,7 тис.грн.;  

У 2017 для обладнання автоматизованого робочого місця головної та 
старших медичних сестер амбулаторій придбано 11 комп’ютерів на суму 
143,0 тис.грн.; 5 електрокардіографів на суму 107,6 тис.грн. 
 За рахунок субвенції з обласного бюджету виконано капітальний 
ремонт будівлі Степногірської АЗПСМ - 199,9 тис. грн. та капітальний 
ремонт покрівлі Тополинського федьдшерськогог пункту - 132,9 тис.грн. 
тощо. 

У 2017 році за рахунок поданої заявки до Посольства Федеративної 
Республіки Німеччина на отримання фінансової підтримки для проведення 
малобюджетного «Проекту модернізації медичного обладнання в медичних 
закладах первинної ланки медицини Василівського району Запорізької 
області» придбано два електрокардіографа «ЮКАРД 100» на суму 95,6 
тис.грн. 
 Рішенням сесії обласної ради «Про підтримку участі Запорізької 
області в Проекті Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі 
у людей на 2015-2019рр» та його співфінансування за рахунок коштів 
місцевого бюджету у розмірі 10%» було підтримано участь Запорізької 
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області в Проекті. Завдяки його реалізації КЗ «Василівський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги »ВРР ЗО у 2017 році - медичну документацію, 
офісне та медичне обладнання на суму  1632,0 тис грн. 
 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 

У 2017 році розпочато реалізацію районної цільової соціальної 
програми розвитку фізичної культури та спорту Василівського району  на 
2017-2021 роки.Протягом звітного періоду предметно організовувалась 
фізкультурно- оздоровча та спортивна робота у  районі. 

Протягом року збірні команди району прийняли участь в обласних, 
всеукраїнських  змаганнях,  чемпіонатах  та кубках  України з боксу, фут 
залу,вільної боротьби, важкої атлетики, волейболу, легкої атлетики . на 
змаганнях нашими спортсменами здобуто 41 нагороду різного ґатунку. 

За підсумками результатів обласної спартакіади сільських школярів під 
гаслом «Хто ти, майбутній олімпієць» 2017 рік наша збірна команда з видів 
спорту зайняла загальне - ІІІ місце.  

 
З метою створення сприятливих умов для належної підготовки збірних 
команд району у 2017 році виконанні роботи  щодо утеплення  та заміну даху 
спортивного комплексу КЗ «ФОК «Таврія» ВРР ЗО, на яке з Фонду 
регіонального розвитку виділено 1 421 822 грн. та 91 000 грн. з районного 
бюджету. Температурний режим в приміщені значно зріс.  
 Зокрема, за рахунок районного бюджету в сумі 1395,9 тис. грн. 
зроблено капітальний ремонт станції юних туристів; 

зроблено поточний ремонт спортивної зали та  спортивних майданчиків 
на суму 1,7 тис. грн. у ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», 

у КДНЗ «Струмочок» Василівської міської ради облаштовано соляну 
кімнату, шляхом виділення коштів із депутатського фонду депутатом 
обласної ради Луценко К.В.  

 
КУЛЬТУРА 

Впродовж 2017 року у сфері культури велика увага була приділена 
розвитку української культури та підвищенню творчого потенціалу жителів 
краю, спрямована на створення умов щодо забезпечення ефективної 
діяльності установ культури і навчальних закладів, зміцнення матеріально-
технічної бази, реалізації заходів щодо охорони пам’яток культурної 
спадщини. 

Базова мережа закладів культури збережена, складається з 
централізованої бібліотечної системи (28 бібіліотек-філій), 17 клубних 
закладів (з них в сільській місцевості 15), 2 музеї, 5 початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних заклади, ДКП «Кінотеатр 
«Сучасник».  

На сьогодні у Василівському районі працює стабільна мережа, яка 
складається з 5 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 
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(музичних шкіл). Контингент складає 651 учень. Навчання здійснюється на 
фортепіанному відділенні -161 учнів, народних інструментів – 100 , духових 
інструментів – 1, струнно-смичкових – 28, хоровому – 86 , художньому – 157, 
хореографічному відділенні – 118 учня.  

У 2017 році творчі колективи та окремі виконавці гідно представляли 
Василівський район у різноманітних обласних, регіональних, 
Всеукраїнських, Міжнародних, заходах та здобули для району 19 призових 
місць : 

� Зразковий цирковий колектив «Романтики» КЗ «Дніпрорудненський 
ПК «Гірник» (керівник Тітаренко Марія Олександрівна), приймав 
участь у:  

- Всеукраїнському фестивалі «Таланти козацького краю» м. Полтава, 
отримав Гран-Прі та диплом за зайняте І, ІІ місце; 
- Міжнародному фестивалі «Яскрава арена» м.Дніпро, отримав диплом за 
зайняте ІІ місце; 

� Колектив бального танцю «Грація» КЗ «Дніпрорудненський ПК 
«Гірник»     (керівник Іванюха  Єлізавета Володимирівна), приймав 
участь у: 

- Міжнародному конкурсі культури і мистецтва «Зірковий парад-2017» 
м. Львів, отримав  ІІІ місце; 
- Всеукраїнський фестиваль «Чорноморський бриз» м. Одеса, отримав 
диплом за зайняте ІІІ місце; 

� Фольклорний ансамбль «Струни серця» КЗ «Василівський ЦКД» 
(керівник Бедрик Сергій Васильович), приймав участь  

у Обласному конкурсі фольклорних колективів «Запорізька спадщина» 
м.Запоріжжя, отримав Диплом за участь; 

� Фольклорний ансамбль «Водограй» КЗ «Балківський СК» (керівник 
Дон Наталія Іванівна), приймав участь у: 

- Обласному конкурсі фольклорних колективів «Запорізька спадщина» 
м.Запоріжжя, отримав Диплом за зайняте ІІІ місце; 
- Обласному фестивалі народного мистецтва «Вольниця» м. Гуляйполе, 
отрима Диплом за зайняте ІІІ місце; 
- Всеукраїнському фестивалі народної творчості «Червона калина» м. Кривий 
Ріг, отримав Диплом за зайняте ІІІ місце; 

� «Народний» фольклорний колектив «Хуторяночка» КЗ 
«Малобілозерський СБК №2» (керівник Червоненко Ольга 
Василівна), приймав участь у: 

- Всеукраїнському фестивалі народної творчості «Червона калина» м. Кривий 
Ріг, отримав Диплом за зайняте ІІІ місце; 
- Всеукраїнському фестивалі –конкурсі Kirillovka-Fest, м. Кирилівка, 
отримав, Диплом за зайняте ІІ місце; 

� Трушик Софія КЗ «Підгірненський СБК» (керівник Бабаченко 
Катерина Павлівна), приймала участь  
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у Всеукраїнському фестивалі –конкурсі Kirillovka-Fest, м. Кирилівка, 
отримала Диплом за участь; 

� Дзус Владислав КЗ «Підгірненський СБК» (керівник Бабаченко 
Катерина Павлівна) приймав участь  

у Всеукраїнському фестивалі –конкурсі Kirillovka-Fest, м. Кирилівка, 
отримав Диплом за участь; 

� Дует Єгор Чабан, Маргарита Рудакова КЗ «Василівський ЦКД» 
(керівник Чабан Алла Віталіївна), приймали участь  

у  Всеукраїнському фестивалі дитячої творчості «Топ-топ» м.Бердянськ, 
отримали Диплом за участь; 

� Театр мод «Бурлеск» КЗ «Василівський ЦКД» (керівник Куліш 
Вікторія Вікторівна), приймав участь у: 

-обласному фестивалі «Міні міс Запоріжжя», м.Запоріжжя, отримав відзнаку 
краща дизайнерська колекція; 
- регіональному фестивалі конкурсі арт-костюмів «Черешнево» м. 
Мелітополь, отримали Диплом за кращій модний образ; 
- Всеукраїнський дитячий конкурс "Mini miss La Mer Ukraine -2017, м. 
Геніческ, отримали Диплом за кращу дизайнерську колекцію; 
- І Всеукраїнський конкурс краси моди і таланту» Little Queen of Tavria», 
м.Запоріжжя, отримали Гран-Прі конкурсу; 
- ІІ Всеукраїнський фестиваль таланту та краси «Преміум fashion Fest -2017» 
м.Запоріжжя, отримали Диплом за зайняте І місце; 
-Ярослава Куліш КЗ «Василівський ЦКД» (керівник Куліш Вікторія 
Вікторівна), приймала участь у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі 
"Віночок миру і добра" м. Київ, отримала Гран-прі у номінації "Екслюзивний 
вінок". 
 

У 2017 році діяльність бібліотек Василівського району була 
спрямована на інформаційне забезпечення потреб користувачів, на допомогу 
всебічному розвитку особистості, організації відпочинку і дозвілля населення 
району за рахунок використання всіх інформаційно-документних ресурсів. 

В жовтні 2017 р Василівська районна бібліотека прийняла участь в 
міжнародному фестивалі  документального кіно про права людини Docudays 
UA та провела показ фільму «Audience Emancipated: Боротьба за кінотеатр 
«Емек».   

Виступила партнером у реалізації субгрантового проекту «Я тебе чую: 
зниження насилля в сім′ях ВПО і учасників АТО, сприяння попередженню 
нових конфліктів в українському соціумі» за допомогою методу «Форум-
театр», який реалізується в рамках міжнародного проекту «Подолаємо 
наслідки війни разом». 

В червні–липні  2017року Центральна районна бібліотека для дорослих 
долучилася  до проекту популяризації  європейського мистецтва кіно в межах 
фестивалю Європейського Кіно є ініціативою Представництва 
Європейського Союзу в Україні.  Комапнія «Артхаус Трафік» безкоштовно 
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надала фільми та передала бібліотеці права на фільми «Одісея» та «Казка 
казок».в рамках безкоштовних показів для жителів громади.   

Наприкінці 2015 року Українська бібліотечна асоціація оголосила 
конкурс для бібліотек на участь у проекті “Все про Європу: читай, слухай, 
дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках”. В числі 
переможців цього конкурсу - Центральна районна бібліотека для дорослих. В 
меню сайта бібліотеки виділено розділ ПЄЇ (Пункт європейської інформації). 
Започатковано цикл книжкових виставок-експозицій  «МАНДРУЄМО 
ПО…» про країни, які входять до європейської співдружності.  

Працівниками районної бібліотеки організовано та проведено у 2017 
році виїзну публічну презентацію результатів діяльності Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
Бюро правової допомоги.  

Бібіліотечний фонд Василівської  ЦБС налічує 259 140 тис. 
примірників. З них 8272 примірників надійшло 2017, в 2016 -7352. З них книг 
6,3 тис. на суму 221,8 тис. грн., періодичних видань 0,3 прим. на суму 43,9 
тис. грн.. за рахунок районного бюджету. 
 

Протягом 2017 року  в районі  діяла Програма  відзначення державних, 
професійних свят і ювілейних дат у Василівському районі на 2017 рік, яка  
затверджена сесією районної ради  у розмірі 143,0 тис.грн. , згідно якої  
закладами культури району проведено низку культурно- масових заходів до 
відзначення календарних, професійних, державних, релігійних свят та 
ювілейних дат. 

За рахунок коштів районного бюджету було покращено матеріально- 
технічну базу закладів культури району. На виконання Програми розвитку 
культури і туризму Василівського району на 2016-2017 роки, затвердженої 
рішенням районної ради від 30 березня 2016 р. № 8 (зі змінами), відділом 
культури і туризму райдержадміністрації профінансовано видатків у 2017 
року на загальну суму 1 844 435,33грн., а саме: 

- по бібліотекам на суму 253 197,15 грн. для придбання книжкової 
продукції, меблів, комп’ютерної техніки, кондиціонерів.  

- по музеях на суму 78 487,11 грн. для проведення поточного ремонту 
системи опалення Балківського історико-краєзнавчого музею, придбання 
вогнегасників тощо 

- по школам естетичного виховання дітей на суму 136 548,75 грн. для 
проведення проектних робіт та поточного ремонту танцювальної зали, 
покрівлі тощо. 

- по палацам і будинкам культури на суму 1 376 202,32 грн. для 
капітального та поточного ремонту покрівлі КЗ «Василівський ЦКД» ВРР 
ЗО, придбання пально-мастильних матеріалів, охорони культурної спадщини 
тощо. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
За 2017 рік  до місцевих бюджетів  Василівського району надійшло  

271257,2 тис. грн., (без врахування трансфертів), в тому  числі до загального  
фонду – 255227,1 тис. грн.,  виконання уточненого плану – 114,4 % та  більше  
на  60232,6 тис. грн.  за  фактичні надходження  2016 року  або на       30,9 % 
та спеціального фонду – 16030,2 тис.грн., що становить 233,7 % до 
затвердженого плану органами місцевого самоврядування та 178,8 % до 
уточненого плану.  Забезпечили виконання  плану по доходам загального 
фонду  місцевих  бюджетів за  2017 рік всі території району.  

За   2017 рік до місцевих бюджетів  Василівського району  надійшло  
податку на доходи фізичних  осіб  в сумі  154252.2 тис. грн., що  більше  в 
порівнянні з 2016 роком на  41976.7 тис. грн. або на 37,4 %,  Виконання   
уточненого  річного плану 110,9 %, перевиконання  плану склало 15105,4 
тис. грн. Питома вага надходжень податку на доходи фізичних осіб - 
найбільшого джерела доходів в загальному фонді місцевих бюджетів  
становить 60,4 %. 
          За 2017 рік по платі  за землю надійшло    40203,1 тис. грн., що більше  
на  112,5 % (збільшення  4469,2 тис. грн.) в порівнянні  з 2016 роком. 
Виконання утогчненного  плану затвердженого   органами місцевого 
самоврядування  становить    111,0 % .  

 В 2017 році від єдиного податку всіх груп надійшло   28261,5 тис.грн., 
перевиконано    уточнений план на 116,9 % або  4085,2 тис.грн. В 2017 році 
надійшло єдиного податку    більше на 36,7 % або на 7585,2 тис.грн.   

Перелік бюджетоутворюючих підприємств 
                                                                                                          тис.грн  
 

Назва 
підприємства 

ПДФО 
(60%) 

Інші платежі, 
сплачені до 
місцевого 
бюджету 

Плата за землю 

ПРАТ ЗЗРК 75228,9 253,0(екофонд) 16217,5 
ТОВ ВО «Моліс» 3838,5 38,0(екофонд) 85,9 
ПАТ«Запоріжжяобленерго» 1672,3 - 233,6 
ТОВ Василіський завод  
МК 

1764,1 1,6(екофонд) 203,9 

ТОВ «Будівельник» - - 877,5 

ПОП АФ «Чапаєва» 1181,3 - 160,1 
ТОВ Агропромислова 
компанія  «Істок» 

2329,7 - 95,3 

ПП «Лев» 718,3 - 159,5 
СВК «Орлянський» 731,5 0,6(екофонд 15,7 
ТОВ «Промінь» 801,0 - 113,4 
ПОП АФ "ЗЛАГОДА" 985,7  156,5 
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В 2017 році  до загального фонду районного бюджету надійшло 
154792,0 тис.грн. податків та зборів, що становить 110,9  % суми 
затвердженого плану на  2017 рік.   
До районного бюджету надійшло: 
-  податку на доходи фізичних осіб –  154252,2 тис.грн; 
- надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності –        
 54,9 тис.грн; 
- адміністративного  збору  за проведення державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 78,0 тис.грн. 
- адміністративного  збору  за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень – 242,2 тис.грн. 
- податку на прибуток підприємств – 10,2 тис.грн. 
- інші надходження – 147,2 тис.грн. 
 За  2017  року до районого бюджету надійшло: 
- субвенцій з державного бюджету в сумі  361196,6 тис.грн.; 
- субвенцій від місцевих бюджетів в сумі  22309,1  тис.грн.; 
- власних надходжень бюджетних установ в сумі  9403,8  тис.грн. 

ВИДАТКИ 
За 2017 рік   з  районного бюджету проведено проплати  в сумі  - 

528677,00 тис.грн., в тому числі: 

Показник Касові видатки за 
вказаний період 

Державне управління 2939,6 
Освіта 131966,0 
Охорона здоров`я 82299,7 
Соціальний захист та соціальне забезпечення 226674,2 
Культура і мистецтво 20431,0 
Фізична культура і спорт 2571,1 
Видатки, не віднесені до основних груп 61795,4 
 в тому числі    
Резервний фонд 0,0 
Проведення місцевих виборів 1,7 
Реверсна дотація 4859,5 
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів 

991,1 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення, яке 
проживає на території зони спостереження 

373,6 
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Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій 

7376,4 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів 

151,4 

Інші видатки 291,6 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво/капітальний 
ремонт/реконструкцію малих групових 
будинків, будинків підтриманого проживання, 
будівництво/придбання житла для дитячих 
будинків сімейного типу, соціального житла 
для дітей-сиріт 

957,0 

Інші додаткові дотації 45828,2 
Інші субвенції 964,9 
Усього  528677,00 
Видатки направлено: 
-    по оплаті праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї  в 
сумі  202292,5 тис.грн.,  що  становить 99,5%  планового показника  на рік; 
-   по оплаті за спожиті енергоносії бюджетними установами – 22283,3 
тис.грн. (80,8%); 
-    по оплаті за медикаменти та перев’язувальні матеріали –  2440,0 тис.грн. 
(97,6 %); 
-     по оплаті  за продукти харчування – 4712,8 тис.грн. (93,0%); 
-     інше – 296948,4 тис.грн.  (виплати пенсій та допомог  та незахищені 
видатки) 
         На виконання державних програм соціального захисту та соціального 
забезпечення населення за рахунок субвенцій з державного бюджету   
спрямовано  на виплати : 
- допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  - 89706,4 тис.грн., 
або 100% планового показника на рік; 
- допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам  за 
принципом «гроші ходять за дитиною» - 861,2 тис.грн. (100%); 
- на надання пільг за житлово-комунальні послуги та інші види послуг – 
6982,7 тис.грн. 
- на надання субсидій за житлово-комунальні послуги – 120182,2 тис.грн.   
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ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 
 Упродовж 2017 року замовниками району через електронну систему 

закупівель ProZorro проведено 153 процедури закупівель, на загальну суму 
7,9 млн. гривень. Це дало змогу зекономити 0,6 млн. грн. або 7,34 відс. від 
очікуваної вартості. За підсумками 2017 року основну частку у структурі 
закупівель склали будівельні роботи та поточний ремонт (44,23 відс.).Серед 
типів процедур переважали допорогові, їх частка склала 95 відс., надпорогові 
- 5відс. від загальної кількості процедур. 

 
МОБІЛІЗАЦІЯ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
  Одним з важливих питань в наш час є служба в Збройних Силах 
України. Завдяки організованої співпраці райдержадміністрації  з районним 
військовим комісаріатом у 2017 році виконано планове завдання по відбору 
та прийняттю на військову службу за контрактом на 133,3 %. Також 
забезпечено виконання планових завдань з призову на строкову військову 
службу. Так, при плановому завданні 29 чол. на весняний призов 2017 року 
відправлено  31  чол. (107% від планового завдання);  при плановому 
завданні 29 чол. на осінній призов 2017 року відправлено  35 чол.  (121% від 
планового завдання). Забезпечено організоване перевезення 
військовозобов’язаних і військовослужбовців до військових частин. 
        Райдержадміністрацією розроблена та затверджена рішенням районної 
ради Програма надання шефської допомоги військовим частинам «А 1978» та 
«3029» на 2017-2020 роки. Протягом 2017 року  підшефним військовим 
частинам надано допомоги на покращення матеріально-побутових умов в 
розмірі 30,0 тис.грн. 

З метою запобігання та ліквації надзвичайних ситуацій на території 
Василівського району та відповідно до рішення Василівської районної ради 
«Про районну Програму нарощування місцевого матеріального резерву для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки» 
у 2017 році виділялися цільові кошти у розмірі 281,666 тис. грн. на 
придбання паливно-мастильних матеріалів, засобів забезпечення та 
проведення аварійно-рятувальних робіт. 

 
ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

Райдержадміністрацією забезпечено кваліфікований і своєчасний 
розгляд звернень громадян. Протягом 2017 року проведено - 128 особистих 
прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, з яких - 62 виїзних, 
66 – в приміщенні адміністративного будинку. На особистих прийомах було 
прийнято 49 громадян. 

До райдержадміністрації протягом 2017 року від мешканців району 
надійшло 536 звернення, що на 373 звернення менше в порівнянні з 2016 
роком. Аналіз питань, порушених громадянами у зверненнях, свідчить про 
те, що найбільш актуальним для мешканців району залишається питання 
комунального господарства – 194 звернень, що становить 36 % від загальної 
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їх кількості. Важливими залишаються питання соціального захисту – 177 
звернень, що становить 33% від загальної їх кількості, питання охорони  
здоров’я - 32 звернення або 6%  від загальної їх кількості, транспорту та 
зв’язку – 19 звернень або 3%. За результатами розгляду переважну кількість 
звернень було вирішено позитивно або надано роз’яснення по суті. Протягом 
року до райдержадміністрації надійшло 34 запита на отримання публічної 
інформації. Забезпечено своєчасне їх опрацювання.  
 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В РАЙОНІ 

Соціально-політична ситуація на території Василівського району, на 
сьогодні, стабільна, прогнозована та контрольована органами влади. 
Протягом 2017 року на території району не відбувалося подій, які б суттєво 
змінили чи дестабілізували ситуацію. Але  суспільно-психологічну  напругу 
громадян викликають загальна ситуація в країні, проведення воєнних дій на 
Сході України, антикризові заходи, підвищення цін, тарифів на житлово-
комунальні послуги, запроваджені центральною владою. 

Загострення взаємовідносин осередків політичних партій з місцевими 
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування не спостерігалось. 

Станом на кінець 2017 року в районі зареєстровано 84 районні 
організації політичних партій. Найбільшу соціально-політичну активність 
виявляє районна організація ПП «Наш край», ВО «Батьківщина». Переважна 
більшість районних партійних осередків є технічними, публічну активність 
протягом звітного періоду не виявляли. Здійснюється постійний моніторинг 
та аналіз їх діяльності. 

Партійна приналежність 36 депутатів районної ради розподілена між 
наступними партіями: територіальна організація ПП «Опозиційний блок» – 
15, ПП «Наш Край» – 7, ПП «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 4, 
«Аграрна партія України» – 4, ВО «Батьківщина» – 4, «Радикальна Партія 
Олега Ляшка» – 2. 

У районній раді створені і діють відповідні депутатські фракції: 
«Аграрна партія України» - 4, ВО «Батьківщина» - 4, ПП «Опозиційний 
блок» - 15, ПП «Наш Край» - 7, «Радикальна Парті Олега Ляшка» - 2, ПП 
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 4. 

Крім того, в районній раді працює депутатська група «Рівні 
можливості», до якої ввійшли: ВО «Батьківщина» - 4, «Радикальна Партія 
Олега Ляшка» – 2. 

В районі зареєстрована 51 громадська організація, представлені 
профспілковими організаціями, громадськими об’єднаннями, галузевими 
об’єднаннями, культурно-спортивними та благодійними організаціями. З 
усіма діючими громадськими об’єднаннями налагоджена співпраця районної 
державної адміністрації. Особливо слід відзначити спільну роботу 
райдержадміністрації з районною громадською організацією ветеранів АТО 
та волонтерів «Разом» та громадською організацією ветеранів АТО і 
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волонтерів «Патріот», громадською організацією «Василівське формування 
козацьке військо запорозьке». 

З метою забезпечення вирішення питань соціального захисту і 
реабілітації учасників антитерористичної операції на сході України при 
районній державній адміністрації продовжує функціонувати Центр допомоги 
учасникам АТО. На постійній основі в Центрі проводиться робота з 
формування реєстру учасників АТО Василівського району, створено 
картотеку та базу даних учасників, ветеранів АТО, членів сімей загиблих, 
надається організаційна, консультативна та юридична допомога учасникам 
бойових дій. 

За даними Центру допомоги учасникам АТО, станом на кінець 2017 
року в районі налічується 12 членів сімей загиблих учасників АТО та 434 
учасника АТО, з них – 402 – учасники бойових дій. 

З початку роботи Центру, з жовтня 2015 року, надійшло понад 600 
звернень від ветеранів війни, членів родин загиблих, рідних та близьких 
бійців. Майже кожного дня до координаторів Центру з різних питань 
звертаються декілька учасників АТО, ще більше звернень надходить у 
телефонному режимі. Більшість питань стосуються сприяння в отриманні 
земельних ділянок під забудову та ведення особистого сільського 
господарства (близько 70% від усіх звернень), надання матеріальної 
допомоги (близько 30%), медичного обслуговування (10%), правової 
допомоги (10%), працевлаштування та профпідготовки (5%), санаторно-
курортного лікування (5%) тощо. 

Особлива увага приділяється посиленню співпраці учасників АТО, 
членів їх сімей та членів родин загиблих, а також громадських організацій 
учасників АТО, які функціонують в районі з керівниками служб та установ, 
які безпосередньо займаються соціальною реабілітацією даної категорії 
населення. 

Крім того, при райдержадміністрації функціонує Консультативна рада 
учасників АТО. Протягом 2017 року відбулося п’ять засідань 
консультативно-дорадчого органу за участі керівників районної виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, окремих структурних підрозділів 
райдержадміністрації, а також служб, установ та організацій. 

За ініціативи Консультативної ради, з 2016 року затверджено районну та 
місцеві цільові Програми допомоги учасникам АТО. Даній категорії 
громадян виплачується грошова матеріальна допомога, постійно проводиться 
робота з соціалізації, поліпшення житлових умов та вирішення інших 
важливих питань. 

У грудні 2017 року в с. Верхня Криниця відбулася церемонія відкриття 
меморіальних дошок загиблому в зоні АТО воїну-земляку Р.Мамасуєву та 
учаснику АТО О.Лисенку, загиблому в результаті нещасного випадку. 
Пам’ятні дошки облаштовано на фасаді Верхньокриничанського навчально-
виховного комплексу «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» ВРР ЗО, в якому свого часу 
навчалися бійці. 
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Під час відзначення державних свят, проведення культурно-
мистецьких заходів та акцій протягом 2017 року забезпечено вшанування 
героїв-земляків – учасників АТО. В приміщенні (холі) райдержадміністрації, 
Василівській районній бібліотеці, трьох краєзнавчих музеях, бібліотеках, 
школах району, навчальних закладах I-II рівнів акредитації розміщено стенди 
із фотографіями Героїв Небесної Сотні, жителів Василівського району, які 
загинули під час Антитерористичної операції на сході України. 

На місцях поховань організовується покладання квітів до могил, 
Меморіальних дошок загиблих Героїв, проводиться  упорядкування 
прилеглих територій. 

З метою охоплення більшого загалу інформованості населення в 
мережі Інтернет постійно оновлюється інформаційний офіційний сайт 
райдержадміністрації, на якому висвітлюються новини про роботу 
виконавчого органу влади з вирішення керівництвом райдержадміністрації 
важливих питань в частині розвитку району та участі у заходах з нагоди 
державних свят та визначних подій. Відповідні інформації, що розміщуються 
на сайті райдержадміністрації, публікують на своїх сторінках місцеві ЗМІ з 
посиланням на сайт РДА.  

Завдяки злагодженим діям керівництва райдержадміністрації та 
відповідних структур, всі проблемні питання знаходяться на контролі та 
вирішуються, кризових та конфліктних ситуацій у районі не виникало. 
 
 
 

 
 


