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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

голови Василівської районної державної адміністрації  

за підсумками роботи у 2018 році 

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. 

Адміністративно-територіальний устрій. Населення. 

Василівський район розташований у північно-

західній частині Запорізької області, загальна площа – 

1621 кв. км., що складає 6,3 відсотки території області.  

Районний центр – місто Василівка, віддаленість 

від м. Запоріжжя – 45 км. 

Чисельність наявного населення – 62,2 тис. 

чоловік, в т.ч.: міські поселення – 29,3 тис. осіб 

сільська місцевість – 32,9 тис. осіб. 

Межі району: на півдні – Михайлівський район, 

на заході – Великобілозерський та Кам’янко-

Дніпровський, на півночі – Запорізький, на сході – 

Оріхівський та Токмацький райони. 

На території району розташовані 38 населених 

пунктів, в т.ч.: 

- 2 міста районного підпорядкування (Василівка, 

Дніпрорудне); 

- 1 селище міського типу - смт. Степногірськ; 

- 35 сільських населених пунктів. 

 На території району знаходиться 14 рад, в т.ч. 

районна – 1, міських – 2; селищна – 1, сільських - 10. 

Загальна кількість депутатів, обраних на виборах 25.10.2015 до органів місцевого 

самоврядування – 281 чол. 

БЮДЖЕТНА СФЕРА 

Пріоритетним напрямком роботи райдержадміністрації у 2018 році було виконання 

бюджету та залучення всіх ресурсів для його наповнення.    

Впродовж 2018 року, як і в попередні роки, в районі збережено позитивну динаміку 

надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів.  

За 2018 рік до місцевих бюджетів Василівського району надійшло без трансфертів, 310 

млн.344тис. грн., в тому числі  

 до загального фонду – 287 млн. 391тис. грн. Збільшення дохідної частини бюджету склало 

46 млн. 999 тис. грн.  

 до спеціального фонду – 22 млн. 953тис.грн. Збільшення дохідної частини бюджету 

склало 6 млн. 960 тис. грн. 
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 Забезпечення перевиконання запланованих надходжень дає місцевим органам влади право 

спрямовувати їх на вирішення першочергових завдань соціально-економічного розвитку 

території, своєчасно та у повному обсязі здійснювати розрахунки по заробітній платі, 

комунальним платежам, харчуванню, медикаментам.  

 

За 2018 рік до місцевих бюджетів Василівського району надійшло податку на доходи 

фізичних осіб в сумі 186 млн. 953 тис. грн., що більше в порівнянні з 2017 роком на 23,5 % 

- плати за землю в сумі   38 млн. 667 тис. грн., що більше  на  0,2 % в порівнянні з 2017 роком. 

 - єдиного податку всіх груп в сумі 30 млн. 718 тис. грн., що більше на 20,6 % в порівнянні з 2017 

роком.  

 

Надходження до загального фонду районного бюджету за 2018 рік становили 105,6 %, або  

187 млн. 401 тис. грн,  

 

Найбільш наповнюючими джерелами дохідної частини бюджету району в 2018 році були: 

 податок на доходи фізичних осіб –  186 млн. 953тис. грн; 

 адміністративний  збір від надання адмінпослуг- 301,3 тис.грн. 

 інші надходження – 77,2 тис.грн. 

 

Протягом 2018 року до бюджету району надійшли:  

 субвенції з державного бюджету в сумі  163 млн. 421 тис.грн.; 

 субвенцій з місцевих бюджетів  за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету -

226 млн. 342 тис.грн. 

 додаткової  дотації з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 15 млн. 

036 тис.грн. 

 субвенції від місцевих бюджетів в сумі  40 млн. 472 тис. грн.; 

 власних надходжень бюджетних установ в сумі  9 млн. 515 тис. грн. 

 

 Видатки району  з урахуванням субвенцій з Держбюджету виконано в сумі 647 млн.614 

тис. гривень. 

 

Найбільшу питому вагу в загальній сумі видатків становить фінансування галузей 

соціально-культурних закладів та соціальний захист населення  

 Державним управлінням (районна рада) – освоєно 3 млн. 828 тис. грн.; 

 освітою – освоєно 168 млн. 870 тис.гривень; 

 охороною здоров’я – освоєно 97 млн. 066 тис.гривень; 

 культурою – освоєно 17 млн. 072 тис.гривень; 

 соціальним захистом населення – освоєно 223 млн. 791 тис.гривень; 

 фізичною культурою і спортом - освоєно  2 млн.828 тис. гривень. 

 

 Як і в попередні роки, основну питому вагу у видатках загального фонду на утримання 

бюджетних установ займають видатки на захищені статті бюджету, з яких: 

 оплата праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ 247 млн. 868 тис. грн. 

або 84,2 %  ; 

 медикаменти та перев’язувальні матеріали 2 млн.232 тис. грн. або 0,8 %; 

 продукти харчування 5 млн. 493тис. грн або 1,9 %; 

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 24 млн. 372 тис.грн. або 8,28 %. 

 Завдяки вжитим районною державною адміністрацією спільно з місцевими органами 

влади заходам у 2018 році забезпечувалась своєчасна виплата заробітної плати працівникам 

бюджетної сфери. 
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ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 

Серед важливих реформ, що відбуваються в Україні є процес 

реформування системи закупівель з метою досягнення максимальної 

ефективності та економії бюджетних коштів. Одним із ключових 

інструментів реалізації цього процесу стало створення електронної 

онлайн-системи PROZORRO, завдяки якій можна побачити хто, що і 

як закуповує за кошти платників податків. 

Упродовж 2018 року райдержадміністрацією через електронну систему закупівель ProZorro 

проведено 66 закупівель, на загальну суму 1,5 млн. гривень. Економія бюджетних коштів за цими 

процедурами склала 112,0 тис. грн. (або 7,8% від очікуваній вартості закупівель). 

Ми і в подальшому плануємо продовжити закупівлю товарів, робіт, послуг через систему 

електронних закупівель «ProZorro».  

ЕКОНОМІКА 

За підсумками 9 місяців 2018 року освоєння коштів капітальних інвестицій становить 667 

млн.199 тис.грн., що становить 169,7% до аналогічної дати 2017 року та складає 7,5% до 

загальнообласного.  

За 2018 рік підприємствами Василівського району виконано будівельних робіт на суму 267 

млн. 945 тис.грн., що становить 165,6% до 2017 року. 

За 9 місяців 2018 року введено в експлуатацію 699 м² загальної площі, що становить до 

аналогічної дати 2017 року 88,3 %. 

У 2018 році освоєно понад 15,1 млн. грн., з них кошти: 

 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів 

соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони 

спостереження – 5 млн.287 тис. грн. або 90% від фактично передбачених коштів. 

 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 9 млн. 796  тис. грн. 

 

 За рахунок даної субвенції проводилися роботи 

по реконструкції водоводу та освітлення у смт. 

Степногірськ, доріг та освітлення у м. Василівка та 

освітлення у с. Камʼянське. Окрім цього, крупними 

 

 

об’єктами, що були профінансовані є площа в м. 

Василівка на суму 2млн.640 тис. грн. і Балківський 

будинок культури – 1млн. 920 тис. грн.  

За підтримки депутатів Запорізької обласної 

ради, керівництва облдержадміністрації та 

райдержадміністрації у 2018 році район отримав 

кошти в розмірі 3млн.535 тис. грн. та спрямував на 

реалізацію 20 об’єктів, що мають соціально-економічне значення для району.  
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 Завдяки старанням Сергія Грачова виконана реконструкція вуличного освітлення в 

селі Приморське на суму 219,7 тис.грн. та реконструкція селищного парку     смт. Степногірськ на 

суму 480,3 тис.грн.;  

 Віталій Хрол допоміг придбати меблі для КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. «Талант» на суму 40,0 тис. грн. та світлодіодні вуличні світильники для м. 

Дніпрорудне на суму 190,0 тис. грн.; профінансувати поточний ремонт КДНЗ № 6 «Струмок» на 

суму 100,0 тис. грн.; реконструкцію вуличного освітлення в с. М.Білозерка на суму 100,0 тис. грн. 

та ін.; 

 Придбання для КУ «Василівська ЦРЛ» апарату Білітест та ліжка функціонального 2-

х секційного КФ-2М на суму 84,8 тис.грн., облаштування соляних кімнат у дошкільних 

навчальних закладах № 5 «Теремок» та № 5 «Сонечко» на загальну суму 388,9 тис.грн., 

улаштування ганку та причілку над ним КЗ «Тополинська ЗОШ І-ІІІ ст.» на суму 222,2 тис. грн. за 

сприяння депутата обласної ради Катерини Луценко; 

 Володимир Усатий допоміг профінансувати капітальний ремонт покрівлі КЗ 

«Дніпрорудненська ЗОШ І-ІІ ст.» на суму 184,6 тис.грн.,  виготовлення ПКД та будівництво 

комплексної трансформаторної підстанції в м. Дніпрорудне на загальну суму 515,4 тис.грн.; 

 Микола Пастушенко  допоміг у фінансуванні заходів з благоустрою території по 

проспекту Ентузіастів в м. Дніпрорудне на загальну суму 290,0 тис.грн. та разом з Олександром 

Григорчуком профінансували реконструкцію питного водоводу в м. Дніпрорудне на загальну суму 

450,0 тис. грн. 

Ми робимо все, аби інвестори звернули увагу на Василівський край. Інвестиційна діяльність 

на території району на протязі минулого року була досить активна.  

У 2018 році розпочато будівництво електростанції з вироблення електричної енергії з 

відновлювальних джерел на території Степногірської селищної ради, потужністю 12 мВт/рік та 16 

мВт/рік, та в с. Мала Білозерка, потужністю 39 мВт/рік.  

 

Крім того, на території Дніпрорудненської міської ради ведуться підготовчі роботи щодо 

будівництва сонячної електростанції потужністю 12 мВт/рік на території 27 га.  

Все це дасть змогу збільшити бюджетні надходження територій від оренди земельних 

ділянок, створити нові, понад 160 одиниць, робочі місця та залучити інвестиції. 

В Україні діє спільний з Європейським інвестиційним банком проект «Надзвичайна кредитна 

програма для відновлення України» спрямований на подолання наслідків конфлікту в Східній 

Україні. У Василівському районі запланований та поданий до реалізації проект Капітальний 

ремонт Балківської амбулаторії ЗПСМ на загальну суму 4 млн.131 тис. грн., який буде 
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забезпечений державою. Наразі завершено коригування проекту і проектно-кошторисна 

документація направлена на експертизу. 

ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Протяжність доріг загального користування місцевого значення по Василівському району 

складає 273,4 км, в тому числі обласних – 80,2 км, районних 193,2 км., комунальних по населеним 

пунктам - 487,8 км. 

 У 2018 році обсяги виконаних ремонтних робіт на дорогах Василівського району досягнули 

одних з найвищих показників в Запорізькій області. 

За рахунок коштів державного бюджету місцевим бюджетам в 2018 році виконано роботи з 

ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

Василівського району на суму  понад 22 млн. грн., площа виконаних робіт складає 25 760 м². 

В розрізі доріг загального користування місцевого значення Василівського району було 

виконано наступні роботи:  

 Автомобільна дорога О080288 

Василівка – Дніпрорудне - /Р-37/ - ліквідовано 

ямковості на площі 8 326 м², в тому числі 

пневмоструменевим методом 5 242 м². 

  Автомобільна дорога О08205 

/М18/ Приморське – Степногірськ – Малі 

Щербаки – ліквідовано ямковості на площі 2 665 

м². Виконано аварійні роботи на площі 7000 м². 

 Автомобільна дорога О080204 /М-

18/ - Приморське, ліквідовано ямковості 

пневмоструменевим методом на площі 278 м². 

 Автомобільна дорога С080209 Балки - Дніпрорудне, ліквідовано ямковості в 

повному обсязі на площі 896 м² пневмоструменевим методом. 

 Автомобільна дорога С080210 /О080288/ - станція Каховське море, в повному обсязі 

на площі 448 м² пневмоструменевим методом. 

В поточному році з метою оптимізації процесу організації виконання робіт з будівництва, 

реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення органами місцевого самоврядування Василівського району були прийняті рішення щодо 

виділення коштів на співфінансування виконання робіт обласному бюджету, а саме: 

 Аварійний ремонт покриття дороги С080232 Тополине –Ул'янівка - Мала Білозерка - 

Мехтік та С080233 /Т-08-17/ - Новобілозерка -/Т-08-10/ окремими ділянками на умовах 

співфінансування з Малобілозерською сільською радою на суму 400,0 тис. грн. 

 Аварійний ремонт покриття дороги С080205/Н-30/ Переможне -Тернувате окремими 

ділянками на умовах співфінансування з Підгірненською ОТГ на суму 1млн. грн. 
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 Аварійний ремонт покриття дороги 

С080208 /О080288/ Першотравневе /Р-37/ окремими 

ділянками на умовах співфінансування із 

Скельківською сільською радою на суму 100,0 тис. грн. 

 Також на автодорозі С080201 /М-18 /- 

Степногірськ за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету обласному бюджету були виконані аварійні 

роботи по влаштуванню водовідвідних лотків на 

підходах до шляхопроводу. 

  По Василівському району було ліквідовано аварійну ямковість на автодорозі державного 

значення М-18 Харків - Сімферополь - Алушта – Ялта, частково ліквідовано на автодорогах /Н-30/ 

Василівка - Бердянськ та       /Р-37/ Енергодар - Василівка.  

Окрім того, проведені роботи з ліквідації аварійної ямковості струменевим методом на 

автодорозі Т-08-17 /Н-30/ - Веселе, на ділянці від ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» до 

автодороги /Р-37/ Енергодар - Василівка. 

Хочу зупинився на вкрай важливій темі – впровадженні заходів із підвищення безпеки на 

дорогах. У 2018 році виконані роботи з встановлення опор штучного освітлення на протязі 1,3 км 

та оцинкованої бар’єрної огорожі вздовж опор освітлення в місці концентрації дорожньо-

транспортних пригод на автодорозі М-18 Харків - Сімферополь - Алушта – Ялта км 341-км 343 (м. 

Василівка). Я б дуже хотів, щоб небезпечні, якісні дороги були у кожному населеному пункті і 

служили кожному мешканцю.  

ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Особливу увагу приділяється водопостачанню, адже наявність і якість питної води 
позначається на здоров'ї людей. У районі діє районна Програма «Питна вода Василівського району 

на 2015-2020 роки». У 2018 році у районі було виконано 10 заходів на покращення якості 

централізованого водопостачання та водовідведення на загальну вартість 23 млн. 307 тис.грн. 

Зношеність господарсько-питного водопроводу в м. Василівка становить 72%. Так, згідно 

даної Програми, у 2018 році Василівській міській раді було виділено 2 млн.188 тис. грн. з 

обласного бюджету на реконструкцію господарсько-питного водопроводу по вул.. Каховській, по 

пров. Завадському та Колгоспному.  

 

З місцевого бюджету виділено 1 млн.266 тис.грн. на реконструкцію господарсько-питного 

водопроводу по вул.. Театральній та від вул.. Шевченка до вул.. Тополина. Також з них було 

використано 230 тис. грн.. на 

капітальний ремонт 

господарсько-питного 

водопроводу по вул.. 

Дніпровська. 

На виконання заходу 

«Реконструкція магістрального 

водоводу м. Дніпрорудне 

Василівського району 

Запорізької області» Дніпрорудненській міській раді з обласного бюджету було виділено 9 

млн.264 тис. грн.. та  з місцевого бюджету Дніпрорудненської міської ради 5млн.364 тис. грн. на 
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реалізацію даного заходу. Також на завершальній стадії знаходиться Реконструкція відводу 

магістрального водопроводу м. Дніпрорудне, Запорізької області,  виділено коштів 803,2 тис. грн., 

з них освоєно 485,7 тис. грн..  

За рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів було виконано два заходи на території с. 

Балки, а саме: реконструкція систем водопостачання по вул.. Каховська, 1 Травня, Поштова та 

Садова на загальну суму 891,2 тис. грн. (обласний бюджет -686,5 тис. грн.., місцевий бюджет 204,7 

тис. грн.) та реконструкція водопровідної мережі по вул. Матросова, Перше Травня, Садова на 

загальну суму 940,0 тис.грн. (обласний бюджет 846,0 тис. грн. та 94,00 місцевий бюджет). 

На території Приморської сільської ради було виконано захід з Будівництва водопроводу по 

вул. Кірова, 50 років Жовтня с. Приморське Василівського району Запорізької області» загальна 

суму 2 млн.910 тис. грн.. (2млн. 619 тис. грн.. обласний бюджет, 141 тис. грн.. місцевий бюджет та 

150 тис. грн. районний бюджет). 

ЕКОЛОГІЯ 

Упродовж 2018 року з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

профінансовано 17 природоохоронних заходів на суму 25 млн. 958 тис. гривень. 

Придбано 52 контейнерів на суму 571тис.грн, та 1екскаватор – навантажувач для збору, 

транспортування та складування твердих побутових відходів для Балківської сільської ради на 

суму 999,5 тис.грн. 

Профінансовано 8 заходів на реконструкцію споруд для збирання, очищення та 

використання вод поверхневого стоку для м. Дніпрорудне та м. Василівка на загальну суму 22 

млн.689 тис. грн.. 
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АГРАРНИЙ СЕКТОР 

Так склалося, що Василівський район є сільськогосподарським. Агропромисловий комплекс 

є важливим сектором економіки району. На сьогодні в районі діє 158 сільгосппідприємств, які 

обробляють 57,9 тис.га ріллі. 

Загальний валовий збір зернових культур склав 88,7 тис.тон. Середня врожайність становить 

25,1 ц/га. 

Найкращі результати при збиранні зернових культур отримано в: 

 ТОВ «НВП «Українська аграрна компанія», керівник - Володимир Сухомлин - 55,4 

ц/га. 

 ТОВ АПК «Істок», керівник Олег Білий – 38,2 ц/га.  

 ФГ «Альфа», керівник Олександр Широбоков - 37,0 ц/га. 

За останні роки агропідприємства району за власні кошти провели реконструкцію та 

модернізацію зрошувальних мереж та збільшили поливну площу з 1000 га до 1200 га. 

  

 Збільшення площі зрошення дозволило щорічно, незалежно від погодних умов, додатково 

отримувати, в порівнянні з багорою, в середньому на 75 ц/га більше зернових культур і створити 

надійну кормову базу для тваринництва. 

Для наведення ладу в земельному питанні в Запорізькій області була започаткована перша та 

єдина в Україні програма «Врожай».  

Для збільшення надходження до районного бюджету в рамках проведення заходу «Врожай-

2018» проведена робота по виведенню з тіні використання земель. 

З метою якісного виконання поставлених завдань видане розпорядження про організацію 

проведення заходу «Врожай - 2018» та розроблена районна Програма для проведення заходів 

«Врожай - 2018». 

Ці заходи сприяли збільшенню в сільськогосподарських підприємствах площі земельних 

ділянок, що є об’єктом оподаткування, наданню більш достовірної інформації про врожайність 

сільськогосподарських культур. Обстежено понад 7,3 тис. га; виявлено факти використання земель 

сільськогосподарського призначення без документів на площі 1,2 тис. га; землі, які не 

використовуються –5,6 тис. га. В результаті проведення заходу «Врожай-2018» додатково 

надійшло до місцевих бюджетів 167,10 тис.грн. 
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Все це свідчить про важливість заходу «Врожай-2018» та необхідність його проведення з 

більшою силою у подальшому. Адже додаткові кошти в місцеві бюджети - це нові водогони, 

ремонт шкіл, дитсадків - усього того, що потребують наші громади. 

В сільськогосподарських підприємствах району здійснюються капітальні інвестиції в 

основний капітал, найчастіше на оновлення машинно-тракторного парку та 

сільськогосподарського інвентарю.  

Так, у 2018 році було придбано 1 одиницю нової сільськогосподарської техніки на суму 3 

млн. 400 тис.грн. та 1 культиватор на суму 500 тис. грн. фермерським господарством «Скіф». 

ОСВІТА 

Мережа закладів дошкільної освіти Василівського району включає 19 функціонуючих 

дошкільних навчальних закладів та 2 навчально-виховних комплексу з дошкільними підрозділами. 

18 дошкільних закладів загального розвитку, 3 - комбінованого. 15 дошкільних закладів за видом - 

ясла - садок, 6 - дитячий садок. Усі дошкільні заклади освіти району з українською мовою 

виховання.  

Контингент учнів у поточному навчальному році становить 6203 дитини. 4284 учня 

навчається у міській місцевості, 1919 – у сільських закладах освіти. Середня наповнюваність 

класів у міській місцевості 23,6 учнів, а у сільській – 13,9.  

Дитячим Фондом ЮНІСЕФ у 2018 році відремонтовано, обладнано та відкрито заклад 

дошкільної освіти на 2 групи (60 дітей) «Орлятко» у КЗ «Орлянська ЗОШ І-ІІІ ст.» ВРР ЗО. Таким 

чином в районі збільшено кількість сільських дітей охоплених дошкільною освітою. 

На умовах співфінансування у 2018 році за рахунок 

районного та обласного бюджетів придбано шкільний 

автобус для підвезення учнів та педагогічних 

працівників до КЗ «Малобілозерська ЗОШ I-IIIст №1». 

За рахунок коштів з державного бюджету та 

співфінансуванні Підгірненської ОТГ закуплено один 

шкільний автобус для організації підвозу дітей. 

За підтримки Благодійного Фонду Порошенка у 

закладах освіти району послідовно вирішувалося 

питання створення інклюзивного середовища. Якщо у 2015 році ми мали усього 1 школу, в якій у 

1 інклюзивному класі навчалося 3 учня з особливими освітніми потребами, то вже у 2018 /2019 

навчальному році у 11 класах навчається 16 дітей, у трьох групах дошкільних закладів освіти 

виховується 9 дітей.У 2018 році створено інклюзивно-ресурсний центр, покликаний полегшити 
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процес адаптації дітей з особливими освітніми потребами. З державного бюджету на оснащення 

кабінетів виділено 125,9 тис.грн.  

Одною з складових умов надання якісних освітніх послуг є відповідна матеріально-технічна 

база закладів освіти. Протягом року для потреб навчальних закладів закуплено ноутбуків для 

лінгафонного кабінету КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я» на суму 183,9 тис.грн., комп’ютерної 

техніки на загальну суму 750,9 тис.грн,  

1млн.875тис.грн. - саме така субвенція на Нову українську школу витрачена у 2018 році, 

було закуплено дидактичні матеріали, сучасні меблі, комп’ютерне та мультимедійне обладнання, 

здійснено оплату курсів підвищення кваліфікації вчителів. Це дало змогу створити новий 

сучасний освітній простір для 706 першокласників.  

  

У зв’язку з тим, що проблема пожежної безпеки є складовою частиною національної 

безпеки, вона потребує здійснення першочергових заходів, на виконання яких у 2018 році освоєно 

200 тис. грн для проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій дахів КЗ «Балківська 

ЗОШ I-II ст.» ВРР ЗО, КЗ «П’ятихатська ЗОШ I-II ст» ВРР ЗО, КЗ «Василівська ЗОШ I-IIIст №1» 

ВРР ЗО, КЗ , КДНЗ №2 "Сонечко" МСР результатом є  змога знизити ризики виникнення пожеж та 

загроз, пов’язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров’я.  

Для проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищного приміщення 

Приморського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-Дошкільний 

навчальний заклад» ВРР ЗО виділено 100,0 тис.грн. та 86,0 тис.грн. на обладнання автоматичною 

системою протипожежною сигналізацією; 

50,0 тис.грн. на проведення вогнезахисної обробки дерев’яних будівельних конструкцій 

вогнезахисним розчином приміщення КЗ «Балківська ЗОШ І-ІІ ступенів». 

В 2018 році для проведення ремонтних робіт в навчальних закладах виділено з районного 

бюджету 1 млн. 468 тис. грн. з них на: 

- співфінансування об’єкту «Капітальний ремонт приміщень санітарних вузлів комунального 

закладу "Василівська загальньоосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» ВРР ЗО  - 200,0 тис.грн; 

- придбання для КЗ «Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст.» ВРР ЗО котла та насосу -219,0 тис.грн; 

- придбання теплового лічильника та оплату послуг з розробки проекту по встановленню 

теплового лічильника та оплату послуг з установки теплового лічильника КЗ «Дніпрорудненська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» ВРР -40,0 тис.грн. 

З початком опалювального сезону у 2018/2019 роках в комунальному закладі 

«Дніпрорудненська спеціалізована школа I – III ступенів «Талант» стала до ладу індивідуальна 

модульна газова котельня. 
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КУЛЬТУРА 

В минулому році ми в районі провели в цілому більше тисячі культурних заходів. Це 

урочисті збори, ювілеї, концерти, спектаклі, виставки, конкурси, вечори відпочинку - всього не 

перерахуєш. 

 

На сьогодні, у Василівському районі збережена базова мережа закладів культури, у районі 

функціонують 24 бібліотеки у складі централізованої бібліотечної системи, 15 клубних закладів, 5 

комунальних спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 2 музеї.  

У 2018 році творчі колективи та окремі виконавці гідно представляли Василівський район на 

різноманітних обласних, регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних заходах 

Серед переможців та учасників: 

  «Народний» фольклорний колектив «Хуторяночка» (керівник Ольга Червоненко) 

комунального закладу «Малобілозерський сільський будинок культури №2» одержав перемогу на 

І Національному чемпіонаті України з фольклору «Eurofolk-Харків 2018».  

 Фольклорний колектив «Водограй» комунального закладу «Балківський сільський 

клуб» (керівник Наталія Дон) отримав почесне звання «народний» 

Учні мистецьких шкіл району у 2018 році брали участь у 55 міжнародних, Всеукраїнських, 

обласних конкурсах і фестивалях та неодноразово перемагали. Зокрема,  

 зразковий хореографічний ансамбль «Каприс» (Василівська музична школа, 

керівник Катерина Квітка) став переможцем Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю-

конкурсу «Три кити в океані дитячих талантів».  

 Марія Мохончук виборола перемогу на Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв 

«На хвилях музики 2018» у місті Одеса.  

 Викладачі Малобілозерської музичної школи Ігор Сучков та Анастасія Пешеходько 

отримали дипломи лауреатів І ступеня на VI Всеукраїнському відкритому творчо-мистецькому 

фестивалі-конкурсі «Планета зірок». 

Ні для кого не секрет, що фізкультура та спорт відіграють важливу роль в житті кожної 

людини.  
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 Приємно відзначити, що в минулому році, Каріна Колесник під керівництвом 

тренера Романа Білки посіла ІІ місце на чемпіонаті світу з сумо серед юніорів, який проходив у 

Китаї та стала призером Кубку світу серед дорослих; 

 Збірна команда району брала участь в обласній спартакіаді серед збірних команд 

міст та сільських районів «Здорова молодь – здорова нація» та посіла 1 місце серед сільських 

районів області.  

Протягом року активно впроваджувалися заходи, спрямовані на укріплення матеріально-

технічної бази:  

 проведено капітальний ремонт покрівлі КСМНЗ «Василівська дитяча музична 

школа»  на суму 1млн. 043 тис.грн. 
 У 2018 році завершено будівництво міні-футбольного майданчика з навчально-

тренувальних занять дитячо-юнацького футболу комунального закладу «Фізкультурно-оздоровчий 

клуб «Таврія». Загальна вартість проекту – 144,9 тис. грн. 

 

  

У райдержадміністрації на контролі знаходиться питання збереження унікальної пам’ятки 

трудової діяльності кінця ІХХ століття - об’єкт культурної спадщини «Вітряний млин». На даний 

час у законодавчому колі вирішується питання права власності з подальшим проведенням 

ремонтних робіт.  

Виховання підростаючого покоління в дусі національного патріотизму – найперше завдання 

сучасного суспільства. Так, у вересні 2018 року на території заказнику «Лиса гора» відбулись 

«Військово-спортивні ігри для майбутніх захисників», в яких взяли участь учні старших класів 

Василівських та Дніпрорудненських загальноосвітніх навчальних закладів. Учасники 

випробовували себе у стрільбі з пневматичної зброї, метанні гранат, силових вправах, 

перетягуванні канату. Найбільше молоді сподобалось змагання з подолання смуги перешкод. Поза 

конкурсом учасники мали змогу взяти участь у збиранні та розбиранні автомату. 

ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ 

На сьогоднішній день на території Василівського району проживає 11 808 дітей. З них 165 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 52 дитини, яка опинилася в складних 

життєвих обставинах.  

Ми розуміємо, що всі діти потребують любові та уваги, і батьки, беручи у родину чужу 

дитину, роблять велику справу, що є найбільшим виявом любові.  

Протягом 2018 року на території району функціонувало 7 прийомних сімей, в яких 

проживають 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

За період перебування дітей з неблагополучних сімей на обліку в службі у справах дітей 
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проводиться профілактична робота як з батьками, так і з дітьми, яка має за мету покращити 

ситуацію у цих родинах. Як результат протягом поточного року знято з обліку 8 кризових сімей, в 

яких проживало 14 дітей. Поставлено на облік 21 сім’ю, де проживають31 дитина. 

У лютому 2018 року в Національній опері України ім. Т.Г.Шевченка, в місті Києві, відбувся 

фінал і нагородження ХІІ Міжнародного конкурсу-фестивалю «Щасливі долоні» для талановитих 

дітей-сиріт. 

Двоє дітей із Василівського району: Наталія Вергун (15 років) і  В’ячеслав Яцковський (15 

років) за свої досягнення з вокалу отримали нагороди і подарунки від меценатів та спонсорів 

проекту. Урочисто, на сцені Національної опери, нагороди вручали українські зірки Олександр 

Пономарьов, Настя Каменських, Євген Хмара та багато інших. 

 

У 2018 року освоєно субвенції з державного бюджету 

179,8 тис.грн. на придбання одного житлового будинку 

Балківською сільською радою. Загалом, за 2017-2018 роки 

освоєно субвенції з державного бюджету понад 1 млн.136 

тис.грн, придбано 3 житлових будинки, 3 квартири для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми 

сьогодні робимо все для того, щоб діти, які силою обставин 

залишились без батьківської уваги, відчули підтримку 

Української держави. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації протягом 2018 року 

призначено та виплачено державну допомогу 4 154 особам на суму 87 млн. 724 тис.грн., надано 

пільги на оплату житлово-комунальних послуг 3 771 особі на суму - 9 млн.657 тис.грн.  

В минулому році в Василівському районі субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг 

скористалися понад 8 тисяч сімей виплачено 106 млн.711 тис. грн.  

За призначенням субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 

звернулося 1 838 сімей. З них призначено 1 606 сім’ям на суму 5 млн.302 тис. грн. Середній розмір 

призначеної субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива складає 3,3 

тис.грн.  

За кошти державного бюджету отримали грошову 

компенсацію 195 осіб постраждалих внаслідок ЧАЕС на суму 

322,8 тис.грн.  

Закуплено за кошти Державного бюджету 1 санаторно-

курортну путівку. 

В рамках реалізації Програми «Назустріч людям» 

райдержадміністрація працює по підвищенню стандартів життя 

незахищених верств населення – пенсіонерів, осіб з 

інвалідністю, ветеранів, дітей – сиріт, учасників АТО. За кошти, 

виділені на санаторно-курортне лікування в рамках цієї Програми закуплено 22 путівки на суму 

160,2 тис. грн.  
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За кошти державного бюджету забезпечено засобами реабілітації (протези, ортези, крісла 

колісні та інші засоби реабілітації) - 221 особу з інвалідністю, 11 дітей з інвалідністю на загальну 

суму 1млн.514 тис.грн.   

 В 2018 році освоєні кошти субвенції з державного бюджету у розмірі 686,5 тис.грн. для 

придбання житла сім’ї загиблого учасника бойових дій АТО Мамасуєва Романа Михайловича. За 

державні кошти було придбано квартиру дружині загиблого учасника АТО Мамасуєвій Аллі 

Станіславівні та малолітній доньці Мамасуєвій Марії Романівні. 

В районі налічується 453 учасників АТО, із них: 16 інвалідів війни АТО, 424 учасника 

бойових дій АТО, 12 членів сімей загиблих учасників АТО, один учасник війни АТО. 

В районі, починаючи з 2016 року діє Програма підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів сімей загиблих в АТО – мешканців Василівського району, яка спрямована на 

забезпечення підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції, посилення 

соціального захисту учасників АТО та членів сімей загиблих під час проведення АТО, поліпшення 

матеріально-побутових умов їх проживання.  

Фінансування програми здійснюється за рахунок районного бюджету, впродовж 2018 року 

матеріальну допомогу отримали 386 осіб на загальну суму 753,0 тис. грн.  

В 2018 році за кошти державного бюджету на санаторно-курортне лікування придбано 9 

путівок на суму 72,9 тис. грн. для учасників АТО. 

БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 

Одним з важливих питань в наш час є 

служба в Збройних Силах України. Я можу 

завірити, що спільна робота з районним 

військовим комісаріатом була організована на 

належному рівні. Планові завдання з відбору 

кандидатів на військову службу за контрактом 

відправлено 68 військовослужбовців. 

Щодо призову на строкову військову 

службу, можу сказати, що за плановим 

завданням, у першому півріччі 2018 року, перед 

Василівським районом стояла задача на призов і 

відправлення молодого покоління на проходження строкової військової служби у кількості 36-х 

осіб. Дана робота була виконана на 105,6 %, тобто фактично на службу відправилось 38 осіб, в 

осінній призов відправлено 40 військовослужбовців, робота була виконана на 105,3 %,  

На протязі року ми постійно надавали шефську допомогу військовим частинам «А 1978» та 

«3029».  

    Для підтримки воїнів та поліпшення матеріально-технічної бази нашим підшефним 

частинам райдержадміністрацією підготовлена районна Програма, згідно якої перераховано 30,0 

тис.грн. на забезпечення військової частини «3029» паливно-мастильними та будівельними 

матеріалами.  

    До урочистостей відкриття триповерхового гуртожитку на 70 місць для 

військовослужбовців, від Василівського району командування підшефної військової частини 

отримало грошовий Сертифікат на 15 тис.грн. для поліпшення соціально-побутових умов 

військовослужбовців. 
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Напередодні святкування Великодня учнівська та студентська делегація доставили зібрані 

подарунки до підшефної військової частини «А1978», яка дислокується у місті Запоріжжя. До 

зібраного пасхального подарунку нашим захисникам (понад 300 кг) увійшли продукти харчування 

із запашними пасками, предмети особистої гігієни, а також дитячі поробки та малюнки від 

найменших мешканців Василівщини. 

З метою популяризації військової служби та військово-патріотичного виховання, з нагоди 4-ї 

річниці створення Національної гвардії України, студенти району відвідали підшефні частини та 

взяти участь у презентації військової техніки, побувати в інтерактивних класах військової 

підготовки (електронний тир) та в музеї історії національної гвардії, завітали до казарм та 

переконалися, що бути захисником держави – покликання справжніх чоловіків. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

На 01.01.2019 року в районі функціонує 4 лікувально-профілактичних закладів: 

 КУ «Василівська центральна районна лікарня» ВРР ЗО; 

 КУ «Дніпрорудненська міська лікарня ДМР ВР ЗО»; 

 Дніпрорудненська стоматологічна поліклініка; 

 КНП «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО (з структурними підрозділами: 13 ФАПів, 8 ФП, 10 

амбулаторій). 

Протягом 2018 року вдалося дещо покращити матеріально-технічну базу лікувально-

профілактичних закладів району: 

 поточний ремонт хірургічного відділення на суму 198,9 тис. грн.,  
 капітальний ремонт покрівлі 3-х поверхової будівлі Дитячої лікарні КУ «Василівська ЦРЛ» 

ВРР ЗО на суму 1 млн.370 тис.грн., 

 КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО обладнання на суму 1млн.136 тис. грн. 

Глава держави наголосив, що одним із пріоритетів програми реформ в державі є розвиток 

сільської медицини. Зокрема, Державним бюджетом передбачено кошти для будівництва 

сільських амбулаторій. На території Василівського району планується будівництво нових 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини в сільській місцевості у с.Кам’янське, 

с.Приморське, та с.Широке на загальну суму 13 млн.383 тис.грн.  

               

В районі станом на 01.01.2019 року функціонує 

КНП «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО, який 

працюють на засадах загальної практики – сімейної 

медицини. 

У 2018 році здійснений ремонт 

Дніпрорудненської амбулаторії загальної практики 



 

16 

сімейної медицини за сучасним зразком. На це з районного бюджету було виділено 550,0 тис.грн.  

Завдяки сприяння Європейському банку реконструкції та розвитку відбулося його 

облаштування новим медичним обладнанням, виробами медичного призначення та офісними 

меблями. 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

Хочеться декілька слів сказати про звернення громадян. 

До райдержадміністрації протягом 2018 року надійшло - 113 звернень, серед яких - 90 

поштою, 43 - під час особистого прийому  

Хочу завірити, що жодне звернення не залишається без уваги. Найважливіші питання:  

 соціального захисту - 26 звернень;  

 з питань аграрної політики -15 звернень; 

 комунального обслуговування громадян 55 звернень. 

Найбільш важливі з них ставляться на особливий контроль і про їх виконання керівники 

підрозділів адміністрації доповідають особисто. 

Незалежно від графіка прийому громадян, щодня я приймаю відвідувачів. Вважаю, що таке 

спілкування корисне для розуміння проблем громади, дає об’єктивну інформацію про ситуацію в 

районі по багатьом напрямками та сприяє прийняттю ефективних рішень. 

 


