
Публічний звіт голови Вільнянської районної державної адміністрації 
ІВАНОВА ДМИТРА ЮРІЙОВИЧА 

за 2018 рік 

Відповідно до Конституції України, законів України Вільнянська районна 
державна адміністрація Запорізької  області в межах своїх повноважень здійснює 
виконавчу владу на території району, а також реалізує повноваження, делеговані 
їй районною радою. 

Районна державна адміністрація в межах законодавства забезпечує:    
виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів  України,  інших  органів  виконавчої влади вищого рівня; законність   і  
правопорядок,  додержання  прав  і  свобод громадян; виконання  державних і  
регіональних програм соціально-економічного та  культурного розвитку,  програм 
охорони довкілля; підготовку та виконання відповідних бюджетів; звітування про 
виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з органами місцевого 
самоврядування; реалізацію інших наданих державою, а також делегованих 
відповідними радами повноважень.  

Враховуючи широкий спектр повноважень районної державної 
адміністрації та розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх 
реалізації, мною, як головою райдержадміністрації, працівниками 
райдержадміністрації, послідовно і наполегливо вживаються заходи, спрямовані 
на організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування 
структурних підрозділів районної державної адміністрації, їх тісної співпраці з 
місцевими радами, громадськими формуваннями, територіальними підрозділами 
центральних органів виконавчої влади, суб’єктами господарської діяльності, які 
беруть безпосередню участь у процесах втілення у життя вимог сьогодення. 

Протягом 2018 року робота Вільнянської районної державної адміністрації 
була зосереджена на виконанні комплексу заходів, спрямованих на максимальну 
мобілізацію ресурсів, в т.ч. фінансових для забезпечення стабільної економічної 
ситуації в районі, розв’язання гострих соціальних питань. Підсумки соціально-
економічного розвитку району у 2018 році свідчать про те, що, незважаючи на 
складну суспільно-політичну та економічну ситуацію в державі, за цей період 
досягнуто окремих позитивних результатів. 

 
Промисловість  

Промисловість Вільнянського району представлена 21 підприємством 
добувної та переробної промисловості, які формують показник обсягу 
реалізованої продукції району. Незважаючи на складний фінансовий стан, майже 
всі промислові підприємства району продовжують вживати заходи спрямовані на 
випуск конкурентноздатних видів продукції, оптимізацію структури 
промислового виробництва, розширення коопераційних зв'язків, освоєння нових 
ринків збуту виробленої продукції. 
 За 11 місяців 2018 року підприємства району реалізували промислової 
продукції на 1956,64 млн.грн, що більше  аналогічного показника  минулого року 
на 346,97 млн. грн., або на 21,7%. За 2018 рік очікується виконання показника на 
рівні 2113,2 млн.грн., або 117% до факту 2017 року. 
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Динаміка розвитку обсягів реалізованої 
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З 21 промислового підприємства району основні обсяги реалізації (97%), 

формують 9 підприємств. Лідером серед промислових підприємств району 
залишається ТОВ «Агропроінвест 08», який виробляє 66% всього загального 
районного обсягу промислової продукції.  

Нарощує виробництво та реалізацію продукції ТОВ НВП «Ріст» та має  11% 
від загального обсягу.  

Також, найбільша питома вага обсягів реалізації промислової  продукції в 
загальному обсязі належить: ТОВ «РІДНА ХАТА»  та  ТОВ «Вільнянський 
молокозавод» по 5%, ТОВ «Ритм»– 4%.    По 2 % припадає  ПАТ «Янцівський 
гранітний кар’єр» та ТОВ «Пожтехніка», 1 % - ТОВ «Муліно Трейд» та ТОВ 
«ВКП Запоріжпак». 

 
 
Функціонування економіки району в цілому відбувається у складних 

умовах. Тому під дією низки зовнішніх та внутрішніх факторів в одних галузях 
ситуація погіршилася, але поряд з цим в інших – вдалося утримати досягнуте за 
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2017 рік та навіть забезпечити позитивну динаміку розвитку. 
Збільшили обсяги реалізації промислової продукції в порівнянні з минулим 

роком:  
 ТОВ «РІДНА ХАТА» на 151%; 
 ТОВ «Пожтехніка» на 122%; 
 ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» на 77%; 
 ТОВ «НВП «Ріст» на 22%; 
 ТОВ «ВКП Запоріжпак» на 10%; 
 ТОВ «Сатурн» на 8%; 
 ТОВ «Агропроінвест 08» на 7%. 

 
 
Порівняно з 2017 роком кількість робочих місць на промислових 

підприємствах району зменшилась на 4%. Найвищий середньомісячний рівень 
заробітної плати за звітний період спостерігається на підприємствах: ТОВ «ВКП 
Запоріжпак», ТОВ «Ритм» та ТОВ «Агропроінвест 08». 

З метою сприяння створення умов для стабільної роботи промислових 
підприємств та зростання обсягів виробництва райдержадміністрацією постійно 
здійснюється моніторинг обсягів виробництва та реалізації продукції. Так, 
протягом 2018 року було проведено 3 пропуск-наради з представниками 
промислових підприємств щодо недопущення спаду обсягів промислового 
виробництва та реалізації продукції та виконання планових показників соціально-
економічного розвитку району. 

 
Капітальні інвестиції 

 

В районі постійно вживаються заходи щодо подальшого збільшення 
інвестиційних надходжень в економіку шляхом активної роботи, спрямованої на 
створення сприятливого інвестиційного клімату і стимулювання інвестиційної 
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діяльності підприємств та організацій. 
Обсяг капітальних інвестицій по підприємствах та організаціях району всіх 

форм власності за січень-вересень 2018 року склав 107,9 млн. грн., що менше 
проти відповідного періоду 2017 року на 0,4%.  

 

 
 
У 2018 році загальний обсяг капітальних інвестицій очікується на рівні 

256,9 млн. грн., що більше проти 2017 року на 28%. Загальний приріст очікується 
за рахунок капітальний видатків ТОВ СП «НІБУЛОН» та ТОВ «Оілтрейд», 
спрямованих на реалізацію наступних інвестиційних проектів: 

ТОВ СП «НІБУЛОН» у листопаді 2018 році розпочав на території 
Тернівської сільської ради реалізацію проекту «Нове будівництво об’єкта 
транспортної інфраструктури – перевантажувального терміналу з відвантаження 
зернових та олійних культур на річковий транспорт ТОВ СП «НІБУЛОН» за 
адресою: с. Тернівка, Вільнянського району, Запорізької області. Причал 
вантажний з операційною акваторією та водними підходами».  

Даний проект передбачає будівництво комплексу споруд та обладнання, що 
забезпечують технологічні процеси з зерновими, зернобобовими та олійними 
вантажами: перевантаження, зберігання з доведенням до товарних кондицій 
(очистка, сушка). Обсяг перевантаження складатиме 200 тис. тонн на рік, а 
складська загальна ємність терміналу – 76 тис. тонн. 

Сума інвестицій в будівництво в Тернівці складе 19 млн.долл. 
Високотехнологічний перевантажувальний термінал забезпечить робочими 
місцями близько 120 чоловік, скоротить витрати сільгосптоваровиробників 
району на транспортування вирощеної продукції, а також щорічно буде 
поповнювати місцевий бюджет за рахунок сплачених податків більше ніж 2,7 
млн.грн. Введення перевантажувального терміналу в експлуатацію заплановано 
на червень 2019 року. 

ТОВ «Оілтрейд» на території свого підприємства у 2018 році розпочав 
будівництво олійно-екстракційного заводу потужністю 500т/добу. До складу 
реконструйованих та проектованих будівель і споруд входять: елеватор для 
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зберігання насіння, підготовче відділення та олійнопресовий цех, котельня, 
приймально-очисне відділення на 1 поїзд, резервуари для води. Будівництво 
планується закінчити у 2019 році. 

Крім того, енергогенеруюче підприємство ТОВ «Прайм Сан» на території 
площею 21 гектар Солоненської сільської ради планує розпочати будівництво 
сонячної електростанції. Обсяг інвестицій в реалізацію проекту, за даними 
підприємства, складатиме близько 20 млн. евро. Будівництво планується 
завершити до кінця 2019 року. 

ТОВ «Агропроінвест 08» у 2018 році розпочав впровадження проекту 
«Реконструкція системи теплогазопостачання ТОВ «Агропроінвест 08» по 
провулку Матросова, 22 в м. Вільнянськ Запорізької області». Від проектованих 
теплових пунктів до будівель-споживачів передбачається прокладка теплових 
мереж, заміна устаткування в існуючих технологій газової котельні, 
реконструкція зовнішніх і внутрішньо-майданчикових мереж газопостачання. 
Будівництво планується закінчити у 2019 році. 

ТОВ «МуліноТрейд», яке займається виробництвом борошномельно- 
круп'яної продукції, у 2018 році розпочало будівництво цеху з виготовлення 
гранульованих висівок, яке планується закінчити у 2019  році. 

Вищезазначені проекти впроваджуються виключно за рахунок власних 
коштів підприємств. 

На сьогоднішній день, за рахунок обласного та місцевого бюджету на 
умовах співфінансування, триває реалізація проекту «Будівництво нової 
трансформаторної підстанції та повітряних ліній для електропостачання житлових 
будинків та вуличного нічного освітлення по вул. Металістів м. Вільнянськ 
Запорізької області». Загальна вартість проекту 1945,2 тис.грн., в тому числі: 
обласний бюджет – 1000,00 тис.грн., місцевий – 945,2 тис.грн. Станом на 
01.01.2019 рік освоєно 1114,1 тис.грн. Кошти виділені з обласного бюджету 
освоєно у повному обсязі. 

У 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевому 
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій,  Михайлівською ОТГ  придбано шкільний автобус «Атаман» 2018 року 
випуску для Люцернянського НВК. Загальна вартість проекту - 1895,0 тис.грн., в 
тому числі: державний бюджет - 1247,0 тис.грн., місцевий – 648,0 тис.грн. 

У 2018 році за рахунок обласного та місцевого бюджету, на умовах 
співфінансування, впроваджувалися проекти: 

«Реконструкція водоводу питної води с. Петрівське Любимівської сільської 
ради Вільнянського району Запорізької області».  Загальна вартість проекту 
783,708 тис.грн., в тому числі: обласний бюджет – 705,338 тис.грн, місцевий – 
78,370 тис.грн.; 

«Реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка Вільнянського району 
Запорізької області» – 2,4 млн. грн; 

«Реконструкція водопровідної мережі до с. Антонівка Вільнянського району 
Запорізької області» – 1334,442 тис.грн. 

У 2018 році міською, селищною та сільськими радами району було 
заплановано 8,4 млн.грн. на виконання заходів з будівництва, реконструкції, 
ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності, в тому числі на 
капітальні ремонти було заплановано 1,5 млн. грн., поточні – 6,9 млн.грн. 
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Фактично виконано робіт на загальну суму 8,2 млн.грн., в тому числі на 
капітальні ремонти 1,5 млн.грн., поточні – 6,7 млн.грн. 

В районі продовжуються роботи з реконструкції мереж вуличного 
освітлення населених пунктів. Так, протягом 2018 року за рахунок місцевих 
бюджетів на територіях міста Вільнянськ, Антонівської, Гнаровської, 
Любимівської, Максимівської, Михайло-Лукашівської, Московської, 
Михайлівської, Петро-Михайлівської, Привільненської та Солоненської сільських 
рад проведено реконструкцію вуличного освітлення, встановлено 
енергоефективні світлодіодні лампи для освітлення вулиць на загальну суму 
3865,9 тис.грн.  

Особлива увага приділяється вирішенню питань житлово-комунальної 
сфери. Протягом 2018 року Вільнянською міською радою проведено капітальні 
ремонти покрівлі та оголовків житлових будинків по вулицям Бочарова,  
Зачиняєва, Пушкіна, Шевченка та Металістів, виконано капітальний ремонт 
мережі теплопостачання у підвалі житлового будинку по вулиці Зачиняєва, 16, 
здійснено ремонтні роботи по вводу мережі водопостачання та мереж 
електропостачання у житлових будинках міста. Загальна сума виконаних робіт 
складає 3109,5 тис.грн. 

Крім того, за рахунок власних коштів міською та майже усіма сільськими 
радами реалізовано заходи з організації благоустрою населених пунктів району 
(реконструкції площ та меморіалів, встановлення дитячих майданчиків тощо) на 
загальну суму 2726,0 тис.грн.  

Придбано предмети довгострокового користування для потреб будинків 
культури та виконкомів за рахунок місцевих бюджетів Вільнянською міською 
радою,  Гнаровською,  Купріянівською, Любимівською, Матвіївською, Михайло- 
Лукашівською, Солоненською, Московською, Новогупалівською, 
Привільненською, Михайлівською та Петро-Михайлівською сільськими радами 
на загальну суму 1281,3  тис.грн. 

Михайлівською сільською радою у 2018 році проведено роботи з 
капітального ремонту крівлі будівлі сільського клубу розташованого у                   
с. Соколівка на загальну суму 355,5 тис.грн.  

Протягом минулого року Петро-Михайлівською сільською радою 
проведено роботи з капітального ремонту покрівлі та стелі сільського будинку 
культури у с.Петро-Михайлівка по вул. Миру, 66  на загальну суму 100,9 тис.грн. 
та виконано проектні роботи по будівництву питного водопроводу на території 
громади на суму 111,8 тис.грн. 

Михайло-Лукашівською сільською радою проведено роботи з реконструкції 
котла в КДНЗ «Дитячий садок «Берізка»  у с. Михайло-Лукашеве на загальну 
суму 65,7 тис.грн. 

За рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного 
середовища Гнаровською сільською радою придбано сміттєвоз для 
транспортування твердих побутових відходів  вартістю 1135,0 тис.грн. 
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Одним із заходів щодо залучення інвесторів в економіку району є 

цілеспрямована робота щодо покращення іміджу району, в тому числі сприяння у 
проведенні ярмарків та виставок підприємств-виробників району. Так, щорічно 
підприємства беруть участь у Покровському ярмарку в м. Запоріжжі та 
щорічному Сорочинському ярмарку, де представляються товари власного 
виробництва. 

 
Прямі іноземні інвестиції 

 
Обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених у підприємства та 

організації району, станом на 01.01.2017 становив 12,201 млн. дол. США, які 
протягом року зменшилися на 0,381 млн. дол. США і на початок 2018 року склав 
11,820 млн. дол. США. Зменшення перш за все відбулося за рахунок коливання 
курсової різниці долару. 

Станом на 01.10.2018 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку 
району становив 11,736 млн.дол. США, що склало 1,3% від їх загальнообласного 
обсягу. За цим показником Вільнянський район займає 2 місце в області. 

Пріоритетними галузями розвитку економіки району, які мають високий 
потенціал та найбільшу інвестиційну привабливість і потребують  
першочергового залучення інвестиційних ресурсів, можуть бути 
агропромисловий сектор, промисловість, будівництво, енергозбереження, туризм, 
житлово-комунальне господарство, екологічна безпека. 

Протягом 2018 року райдержадміністрація спільно з керівниками органів 
самоврядування району брали активну участь в різних конкурсах проектів та 
програм, направлених на розвиток місцевого самоврядування, зокрема: 

Гнаровською сільською радою у 2017 році було отримано грант 
Міжнародного дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» на суму 2,1 млн.грн. на 
реконструкцію будівлі  КДНЗ «Дитячий садок «Грановчата» у селі Гнаровське. 
Розпорядником коштів є Міжнародний дитячий фонд. Станом на 01.01.2019 року 
на об'єкті виконано усі роботи та триває підготовка до введення в експлуатацію. 
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Михайлівська сільська рада об’єднаної територіальної громади взяла участь у 
конкурсі, оголошеному проектом «Підтримка України в управлінні 
надзвичайними ситуаціями» німецької федеральної компанії GIZ. За результатами 
конкурсу громада отримала пожежний автомобіль на базі Ford Rendger з модулем 
для боротьби з вогнем, освітлювально-пересувну установку, що може 
використовуватись як генератор, комплект гідравлічного обладнання, 
багатофункціональний інструмент пожежного рятівника, а також комплект 
спецодягу і обладнання. Крім того, німецький проект передбачає проведення 
заходів з підвищення кваліфікації пожежників та підтримку в проведенні 
профілактичних та інформаційно – навчальних заходів серед населення ОТГ. 

Крім того, у 2018 році до участі у конкурсі субпроектів Українського фонду 
соціальних інвестицій «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VI», 
який фінансується Міністерством економічної співпраці та розвитку 
Німеччини,  направлено заявки Кам'яною селищною радою, Гнаровською, 
Дружелюбівською та Михайлівською сільськими радами. 

 
Мале підприємництво 

 
З метою розвитку і підтримки малого та середнього підприємництва  

рішенням тридцять сьомої сесії сьомого скликання Вільнянської районної ради 
від 23.12.2016 року № 4 була затверджена Комплексна програма розвитку 
малого і середнього підприємництва у Вільнянському  районі на 2017- 2018 роки. 
 У 2018  році дії органів місцевого самоврядування, райдержадміністрації, 
територіальних органів виконавчої влади та районних служб були направлені на  
підтримку малого підприємництва, усунення зайвих адміністративних бар’єрів на 
шляху його розвитку та забезпечення реалізації конституційного права громадян 
на підприємницьку діяльність. 
 За останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення 
кількості малих та середніх підприємств. Згідно статистичних даних станом на 
01.01.2018 року в районі діяло 345 малих та середніх підприємств, що більше 
проти попереднього року на 41 од., або на 13,5%  (у 2016 році 304 од.).  
Статистичні дані щодо показників 2018 року будуть надані обласною 
статистикою райдержадміністрації не раніше червня 2019 року, тому їх можливо 
тільки прогнозувати на рівні  346 од., або на 100,2% до попереднього року. 

 
Динаміка чисельності малих та середніх підприємств 
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 Через фінансову нестабільність в країні та важкий тягар оподаткування 
кількість фізичних осіб-підприємців почала поступово зменшуватися в основному 
за рахунок припинення їх діяльності. Так, на кінець 2017 року кількість фізичних-
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осіб підприємців зменшилася проти попереднього року на 148 од., або на 11,0% (у 
2016 році 1339 ) і становила 1191 особу. Але незважаючи на те, що на протязі 
2018 року 160 фізичних осіб-підприємців припинили свою діяльність та знялися з 
обліку, їх кількість все ж таки збільшилася проти минулого року на 26 од., або на 
2,2%  і становила 1217 од. 
  

Кількість підприємств суб’єктів підприємницької діяльності 
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З метою активізації фінансово-кредитної та інформаційної підтримки 
суб’єктів малого та середнього підприємництва, Вільнянською філією 
Запорізького обласного центру зайнятості для організації власного бізнесу, з 
фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття, на 2018 рік було заплановано надання фінансової допомоги 
безробітним  на суму 150,0 тис. грн. Всього за 2018 рік одноразова допомога 
надана 6 підприємцям в сумі  - 111,5 тис. грн., або 74,3% від запланованого 
показника та більше проти 2017 року на 30,0 тис. грн. 

Крім того, Комплексною програмою розвитку малого і середнього 
підприємництва у Вільнянському районі на 2018 рік з районного бюджету була 
передбачена фінансова допомога підприємцям на розвиток власного бізнесу в 
сумі 15,0 тис. грн. Але враховуючи незначну суму кредиту та складну процедуру 
його отримання бажаючих протягом 2018 року не  було. 

Вже давно в районі фермерство стало невід’ємною частиною суб'єктів 
сільськогосподарського виробництва. Основною спеціалізацією селянських 
(фермерських) господарств є вирощування та переробка зернових культур, 
соняшника, овочевої продукції. 

Станом на 01.01.2017 року кількість фермерських господарств в районі 
становила 181 од. з площею сільгоспугідь на 1 фермерське господарство 190,6 га.  
До кінця  2017 року в районі вже працювало 184 фермерських господарства, або 
101,7% до попереднього року. Станом на 01.01.2019 року кількість фермерських 
господарств в районі залишилась на рівні 2017 року і становила 184 од.   

 
Кількість фермерських господарств 
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 Роль малого підприємництва є вагомою у реалізації соціальної функції 



 10 

працевлаштування працездатного населення. Кількість найманих працівників на 
малих та середніх підприємствах станом на 01.01.2017 року склала 3157 чол. що 
становило 95,6 % до загальної кількості зайнятих працівників в районі. На кінець 
2017 року кількість працюючих збільшилась проти минулого року на 227 осіб, або 
на 7,2% і становила 3384 чол. На кінець 2018 року кількість працюючих осіб на 
малих та середніх підприємствах очікується на рівні 3393 особи, або 100,3% до 
2017 року. 
 

Динаміка кількості працюючих на малих та середніх підприємствах 
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 Незважаючи на складне економічне становище в економіці країни, за 
останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо росту заробітної плати на 
малих та середніх підприємствах. Так, середньомісячна заробітна плата одного 
найманого працівника на малих та середніх підприємствах у 2016 році становила 
3983,21 грн., що більше проти попереднього року на 840,05 грн., або на 26,7%. У 
2017 році середньомісячна заробітна плата збільшилася проти попереднього року 
на 1563,09 грн., або на 39,2% і становила  5546,3 грн.  
 На кінець 2018 року середньомісячна заробітна плата на малих та середніх 
підприємствах очікується на рівні 6203,6 грн., або більше проти 2017 року на 
11,9% та  657,3 грн. 
 

Динаміка росту середньомісячної заробітної плати 
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 Значним є внесок малих і середніх підприємств у загальний обсяг 
реалізованої продукції в районі. Основними цілями діяльності малого та 
середнього підприємництва є виробництво товарів та надання послуг населенню. 

За останні роки в районі спостерігається позитивна тенденція щодо 
збільшення обсягу реалізованої продукції суб’єктами малого та середнього 
бізнесу. Так, обсяг реалізованої продукції суб’єктами малого та середнього 
підприємництва у діючих цінах 2016 року становив 2897,2 млн. грн. і збільшився 
проти попереднього на 31,7%.  У 2017 році обсяг реалізації продукції становив 
3375,1 млн. грн., що більше проти попереднього року на 16,5%, або 477,9 млн. 
грн. До кінця 2018 року показник реалізованої продукції суб’єктами малого та 
середнього підприємництва у діючих цінах становитиме на рівні 3900,0 млн. грн., 
або 115,5% до попереднього року. 
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Обсяг реалізованої продукції 
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Впродовж останніх років зросла роль підприємництва, як джерела 

наповнення бюджету. Станом на 01.01.2017 року надходження до бюджету 
району від діяльності малого та середнього бізнесу становили  33,9 млн. грн., що 
більше проти попереднього року в 1,7 рази. У 2017 році обсяг надходжень 
становив 40,1 млн. грн. і збільшився проти попереднього року на 18,3%, або на 6,2 
млн. грн. За січень-грудень 2018 року до бюджету району надійшло коштів в сумі 
35,8 млн. грн., що становить 22,1 %  від  загальних надходжень в районі. Але у 
порівнянні з минулим роком надходження до бюджету зменшилися на 10,7%,   
або на 4,3 млн. грн. 

 
Надходження до бюджету району 
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Для зручності суб’єктів підприємницької діяльності при Вільнянській 
райдержадміністрації щоденно працює центр надання адміністративних послуг. 
Протягом 2018 року до центру звернулось  7959 осіб, з них:  

- надано консультацій по різноманітним питанням - 1254 особам; 
- отримали послуги з земельних питань - 5621 особа; 
- отримали послуги з міграційних питань - 1035 осіб; 
- отримали  послуги з архітектурних питань - 39 осіб; 
- видано документів дозвільного характеру - 10 особам. 
 Спеціалістами Вільнянської філії Запорізького обласного центру зайнятості 

та Запорізького об’єднаного приміського управління Пенсійного фонду України у 
в Запорізькій області щоденно надаються безкоштовні консультації з 
різноманітних питань, що стосуються підприємницької діяльності, працює 
«гаряча  телефонна лінія». Також,  необхідні  консультації можна отримати у 
адміністраторів центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації. 

Для суб’єктів підприємницької діяльності в районі запроваджено  
проведення засідань "круглих столів", "громадських слухань", робочих зустрічей, 
семінарів. Вільнянським управлінням Головного управління державної фіскальної 
служби у Запорізькій області, Вільнянською районною філією Запорізького 
обласного центру зайнятості у 2018 році з підприємцями району проведено 10 
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засідань "круглого столу", 50 семінарів-практикумів, надано близько 3500 
різноманітних консультацій, проведено 10 зустрічей з громадськістю.  
            З метою забезпечення зайнятості безробітного населення, у 2018 році 
спеціалістами Вільнянської районної філії Запорізького обласного центру 
зайнятості проводилася відповідна робота. Безробітним, які зверталися до  філії 
центру зайнятості, пропонувалося пройти підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації, що дало можливість незайнятим громадянам знайти 
роботу у сфері  торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування 
населення, або відкрити власну справу. Протягом 2018 року 15 осіб, з числа 
безробітних пройшли навчання та стажування з основи підприємницької 
діяльності, в тому числі 2 особи – інваліди, які після навчання були 
працевлаштовані.  

 На офіційному веб-сайті Вільнянської райдержадміністрації створено    
спеціальний розділ «Регуляторна політика та розвиток підприємництва». Метою 
офіційного сайту є інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької 
діяльності  про хід впровадження реформ системи надання адміністративних 
послуг та діяльності дозвільних центрів, виконання Комплексної програми 
розвитку малого і середнього бізнесу в районі, зміни в підприємницькому 
середовищі та чинному  законодавстві.  

 

Торгівля та послуги 
 

 Протягом останніх років  в районі проводиться робота по створенню умов 
для розвитку підприємницької діяльності, розширення та раціонального 
розміщення підприємств торгівлі та ресторанного господарства, удосконалення 
функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. 
 Завдяки проведеній роботі кількість підприємств роздрібної торгівлі, що 
діють на території району поступово збільшується. Так, у 2016 році їх діяло 344 
од., у 2017- 352 од. У 2018 році кількість підприємств роздрібної торгівлі зросла 
проти 2017 року на 6 од. і становила 358 од. З загальної кількості підприємств 
роздрібної торгівлі у сільській місцевості – 158, у м. Вільнянськ - 200 об’єктів, 
загальною площею – 28997,720 м кв., з неї торгівельна складає – 18138,07 м. кв., в 
тому числі:.   
  - з продажу продовольчої групи товарів - 81 од.; 
           - промислової групи товарів – 140 од.; 
           - змішаної групи товарів – 137. 
 В тому числі оптову торгівлю у 2018 році на території Вільнянського 
району здійснюють 13 суб’єктів підприємницької діяльності з торговельною 
площею – 1264,5 кв. У всіх  юридичних осіб є в наявності оптові склади.  
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 Станом на 01.01.2019 року на території району працює 28 підприємств 
ресторанного господарства з загальною площею залу - 2903,96 м кв. та з кількістю 
посадочних місць – 1402 од., з них: кафе – 22 од.;  їдалень – 5 од.;  ресторан - 1 од. 

З 28 об’єктів ресторанного господарства в сільській місцевості функціонує 
18 об’єктів , а у м. Вільнянську 10 об’єктів.  

На сьогодні на території міста Вільнянська діють два ринки та торгівельний 
комплекс, а саме: 

- ринок «Центральний» по вул. Шевченка м. Вільнянськ – земельна ділянка 
для розміщення ринку використовується Вільнянським районним споживчим 
товариством згідно державного акту на право постійного користування землею. 
Загальна площа ринку 6652 кв.м., спеціалізація ринку - продаж 
сільськогосподарської продукції, продовольчих і промислових товарів, риби, 
молочних та м’ясних виробів, господарських та будівельних товарів, 
запчастин для транспортних засобів, худоби та кормів. Кількість торгових місць 
на ринку складає 569 од. 

- міні-ринок по вул. Зачиняєва м. Вільнянськ – земельна ділянка для 
функціонування міні-ринку використовується ФОП Сичов-Мрочко О.О. на 
підставі договору оренди земельної ділянки укладеного з Вільнянською міською 
радою.  Кількість торгових місць на рику складає 20 од. 

- торгівельний комплекс по пров. Гнаровської м. Вільнянськ – земельна 
ділянка для розташування торгівельного комплексу використовується ПП 
«Укрспецпромгруп - Лтд» на підставі договору оренди землі укладеного з 
Вільнянською міською радою. 

Вищезазначені об’єкти не належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Вільнянськ, а є приватною власністю юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців. 

В районі створені достатні умови для організації торгівлі в торгівельній 
мережі району та на ринках міста Вільнянська для товаровиробників. На 
центральному ринку виділений окремий прилавок для торгівлі м'ясом 
безпосередньо товаровиробниками, працюють крамниці, кіоски. 

Внутрішній ринок споживчих товарів і послуг району характеризується 
відсутністю товарного дефіциту, високим рівнем насиченості товарів 
продовольчої і непродовольчої групи, широким спектром різноманітних послуг 
для населення. Райдержадміністрацією постійно забезпечується моніторинг 
наявності в роздрібній мережі основних продуктів харчування та цін на них, а 
також проводиться аналіз їх обґрунтованості. 
          Проводилася відповідна робота по організації та проведенню ярмарок з 
продажу сільськогосподарської продукції. Протягом минулого року проведено 52 
сільськогосподарських ярмарки, на яких було реалізовано сільськогосподарської 
продукції на суму 1433,4  тис. грн.  Особливо великим попитом користувалося 
м’ясо, овочі, олія, зерно, яйця, риба, насіння соняшнику,  борошно та крупи.  Ціни 
на сільгосппродукцію на ярмарках були  нижче на 10-15 %, ніж у торгівельній 
мережі. Це дало можливість з одного боку створити для 
сільгосптоваровиробників простий механізм по реалізації власної продукції, а з 
іншого - забезпечити населення якісною сільськогосподарською продукцією у 
широкому асортименті за доступними цінами. 
         Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, основним видом економічної 
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діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень - вересень 2018 року склав 135,3 
млн.грн. що становило 113,8 % до відповідного періоду минулого року  (118,9 
млн. грн.) . 
         В цілому за 2018 рік  загальний обсяг товарообігу підприємств з  роздрібної 
торгівлі очікується в розмірі 172,0 млн. грн., що становитиме  103,6%   до  2017 
року (166,1млн.грн).  
        В районі функціонує 51 підприємство побутового обслуговування населення, 
з них  у сільській місцевості – 3, у м. Вільнянську – 48 об’єктів, загальною 
площею 6831,9 м кв., з площею виробничих приміщень 4468,35 м кв., з них: 
ремонт взуття – 6 од; пошив та ремонт одягу – 8 од.; ремонт та технічне 
обслуговування транспортних засобів – 4 од.; ремонт радіотелевізійної апаратури 
- 1 од.;  послуги перукарень - 12 од.; фото послуги, послуги ксерокопії – 2 од.; 
виготовлення кованих виробів з металу – 1 од.; ритуальні послуги - 5 од.; ремонт 
та будівництво житла – 1 од.; інші послуги за замовленням населення – 2 од.; 
послуги по нарізці скла – 1 од.; послуги з реалізації квитків – 1 од.; ремонт та 
виготовлення меблів – 1 од.; сауна – 3 од.; послуги косметолога-масажиста – 1 од.; 
послуги електрозв’язку, Інтернету – 1 од.; ремонтно-технічне обслуговування 
двигунів, ремонт та технічне обслуговування спеціального устаткування – 1од. 
 

Динаміка росту підприємств побуту 
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 За  січень-вересень 2018 року обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) 
склав 54,2 млн. грн. і збільшився проти відповідного періоду минулого року на 
12,2 млн. грн., або на 29,0%. Збільшився також проти відповідного періоду 
минулого року і обсяг послуг, реалізованих населенню на 25,7%, або на 3,8 млн. 
грн. і склав  18,6 мн.грн. Частка послуг реалізованих населенню у загальному 
обсязі  реалізованих послуг становить 34,3%. 
 За 2018 рік  підприємствами, основним видом діяльності яких є надання 
ринкових нефінансових послуг, очікується  їх реалізація в сумі 60,0 млн. грн., що 
становитиме 102,7% до 2017 року (58,4 млн. грн.), в тому числі населенню – 18,0 
млн. грн.  

Надання нефінансових послуг  
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Навколишнє середовище 
 

За останні 5 років в районі  відсутній єдиний фонд охорони навколишнього 
природного середовища через небажання місцевих рад щодо його створення. 
Плата за забруднення  навколишнього природного середовища зараховується до 
відповідного бюджету, тобто окремо по міській, селищній, сільській раді, згідно 
ст.69 п.10 Бюджетного  Кодексу України та п.46. Закону України "Про охорону 
навколишнього природного середовища». Станом на 01.01.2019 року в районі діє 
18 фондів охорони навколишнього природного середовища. Кошти, які 
надходили на рахунки органів місцевого самоврядування від забруднення 
навколишнього середовища акумулювалися з метою використання на власні 
потреби своєї громади.  

Залишок коштів на рахунках місцевих екофондів станом на 01.01.2018  року 
складав 1 млн. 331 тис. грн.,  в т. ч.:  

- міському фонді – 107,9 тис.грн.; 
- селищному фонді  – 22,6 тис. грн.; 
- фонди  сільських рад -  1003,9 тис. грн.  
- фонди ОТГ – 196,7  тис. грн. 
Згідно рішення обласної ради від 30.11.2017 № 37 (зі змінами)  на 2018 рік 

затверджено виконання  природоохоронних заходів за рахунок  місцевих фондів 
охорони навколишнього природного середовища на суму  1 млн. 944 тис. грн., 
виконання становить 1 млн. 371 тис. грн., або 70,5% від запланованого. Всього за 
2018 рік на рахунки місцевих екофондів надійшло 461,6 тис. грн. і станом на 
01.01.2019 року залишок склав 450,584  тис. грн. 

 

Енергетика 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570 
"Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, 
газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу" та від 20.11.2003 
№1790 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з 
постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та 
інших споживачів" спеціалізованими підприємствами області здійснюється 
поставка скрапленого газу для потреб населення. Поставку скрапленого газу за 
соціально-прийнятною ціною в Вільнянському районі здійснює спеціалізоване 
підприємство ТОВ "Запоріжспецтрансгаз". Станом на 01.01.2019 в районі 
налічується 2179 споживачів скрапленого газу. Вільнянською 
райдержадміністрацією здійснюється щоквартальний моніторинг. За 12 місяців 
2018 року населенню району було реалізовано 36,834 т або 1754 балонів 
аукціонного скрапленого газу, 2,6т комерційного газу або 124 балони. 
 За даними ВАТ "Запоріжжяобленерго" за 2018 рік споживачами 
Вільнянського району спожито електроенергії 110 млн. 611 тис. 832 кВтч., рівень 
розрахунків споживачів складає 96% від товарної відпуски. В тому числі рівень 
розрахунків: підприємств житлово-комунального господарства складає 100%; 
населення (без нарахування пільг і субсидій) – 81%; сільгоспспоживачів – 
99,0 %; установ та організацій місцевого бюджету – 100%; державного бюджету 
109%, промислових підприємств – 120%. 

Станом на 01.01.2019 загальна заборгованість споживачів Вільнянського 
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району за спожиту електроенергію становить 11 млн. 568 тис. грн., при цьому за 
2018 рік сума боргу збільшилась на 884 тис.грн. Найбільшим боржником є 
населення – 7 млн. 622 тис.грн. Заборгованість промислових підприємств 
становить 2 млн. 905 тис.грн. 
 У 2018 році продовжувалося виконання заходів районної Програми 
енергоефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у  
Вільнянському районі на 2016-2020 роки, яка затверджена рішенням п’ятої сесії 
сьомого скликання Вільнянської районної ради від 22.04.2016 №3. 

У 2018 році на виконання заходів Програми орієнтований обсяг 
фінансування складав 7 млн. 343 тис. грн., у тому числі за рахунок державного 
бюджету – 1 млн. 247 тис. грн., районного бюджету – 3 млн. 800 тис. грн., 
міського бюджету – 1 млн. 949 тис. грн., сільських бюджетів – 346, 0 тис. грн. 

Фактично на впровадження заходів Програми виконано робіт на суму 1 млн. 
535 тис. грн. 

За рахунок районного бюджету: 
- здійснено реконструкцію системи опалення з заміною котлів на 

енергоефективні в будівлі КУ "Територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)" Вільнянської районної ради на суму – 215,7 тис. 
грн.; 

- здійснено заміну дерев’яних віконних та дверних блоків на 
металопластикові в бюджетних установах району на суму 900, 4 тис. грн., а саме: 
Вільнянська гімназія "Світоч", Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Вільнянська ЗОШ І-
ІІІ ст. №3, Кам’янська ЗОШ І-ІІ ст., ЦДЮТ, Михайлівський НВК, Тернівський 
НВК, Московський НВК, Вільнянська ЦРКЛ; 

-  проведено реконструкцію системи газопостачання в котельнях установ 
бюджетної сфери району на суму - 419,1 тис. грн. (Купріянівський НВК, 
Михайло-Лукашівська ЗОШ І-ІІІ ст., Антонівський НВК, Дружелюбівський НВК, 
Матвіївський ЗНВК "Всесвіт", Дніпровська ЗОШ, Петро-Михайлівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.). 

За кошти сільського бюджету Купріянівської сільської ради проведені 
роботи із заміни дерев’яних віконних блоків на металопластикові в 
Купріянівському сільському  будинку культури на суму -  20,0 тис. грн. 

Фінансування заходів Програми за рахунок обласного бюджету не 
здійснювалося. 

За рахунок впровадження енергоефективних заходів та заходів направлених 
на економію паливно-енергетичних ресурсів у 2018 році бюджетними установами 
району отримано річний економічний ефект, а саме: 

- природний газ – 12,0 тис.м3 на суму 174,94 тис. грн.; 
- електроенергія - 48,0 тис.кВт/год на суму 123,5 тис. грн. 

        Слід зазначити, що впроваджування в повному обсязі заходів районної 
Програми енергоефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у  
Вільнянському районі на 2016-2020 роки стримується насамперед через 
недостатній обсяг фінансування з бюджетів всіх рівнів та дефіцит коштів 
підприємств району. 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 30.03.2018                 
№176 "Про управління автомобільними дорогами загального користування 
місцевого значення в Запорізькій області", райдержадміністрацією було 
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визначено перелік автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, на експлуатаційне утримання яких необхідно спрямувати кошти 
обласного бюджету у 2018 році. 

За інформацією, наданою філією "Запорізька ДЕД" ДП "Запорізькій 
облавтодор" ПАТ ДАК "Автомобільні дороги України" у 2018 році виконані 
роботи з експлуатаційного утримання автодоріг (ямковий ремонт) площею 
3057,27 м2 на загальну суму 1 млн. 126 тис.грн., а саме: 

- автодорога С080546 Соколівка-Андріївка (539,06 м2, на суму 
200,0 тис.грн.); 

- автодорога С080547 Соколівка-Сергіївка (847,28 м2, на суму 
292,5 тис.грн.); 

- автодорога  С080531 Вільнянськ-Новоселівка-Вільнянка (237,82 м2, на 
суму 96,8 тис.грн.); 

- автодорога С080508 /М-18/-Криничне–Василівське–Матвіївка 
(568,52 м2, на суму 224,7 тис.грн.); 

- автодорога С080502 /М-18/ - Кам′яне (184,93 м2, на суму 
81,3 тис.грн.); 

- автодорога О080513 /М-18/-Новогупалівка (461,66 м2, на суму 155,7 
тис.грн.); 

- автодорога С080517 Михайло-Лукашеве-Миролюбівка (220,0 м2, на суму 
74,4 тис.грн.). 

 Райдержадміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування 
опрацьовано питання щодо виділення коштів із сільських, селищного, міського 
бюджетів на роботи з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення. На теперішній 
час за рахунок коштів Михайло-Лукашівської сільської ради виконано ремонт 
автодороги С080517 Михайло-Лукашеве-Миролюбівка на суму 74,4 тис.грн.; 
 Крім цього, за рахунок субвенції з державного бюджету обласному 
бюджету Запорізької області виконано поточний середній ремонт автодороги 
С080531 Вільнянськ-Новоселівка-Вільнянка в м. Вільнянськ по вул. Запорізькій  
протяжністю 1,3 км (сума договору 9 млн. 960 тис. грн..) та проведені роботи з 
експлуатаційного утримання автодоріг на суму 3 млн. 70 тис. грн., ліквідовано 
вибоїн на загальній площі 10319 м2. Роботи виконувались по автомобільним 
дорогам:  
1. О 080510 Вільнянськ –Орлівське. 
2. О080511 Вільнянськ – Славгород. 
3. О080512 Вільнянськ – Бекарівка – Новотаврійське. 
4. О080514 /Н-15\ - Наталівка – Новоолександрівка –Малокатеринівка. 
5. О081237 Новомиколаївка – Сторчове –Максимівка – Михайло-Лукашеве. 
6. С080505 /М-18/ - Підпорожнянське. 
7. С080513 /Н-15/ - Вільнянськ - /Н-15/ 
8. С080519 Улянівка – Петро-Михайлівка. 
 Виконано аварійний ремонт на окремих ділянках по автодорозі О080512 
Вільнянськ–Бекарівка–Новотаврійське та С080526 Значкове–Веселівське–
Микільське на загальній площі 12163,0 м2, на загальну суму 7 млн. 547 тис. грн. 
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Містобудування та архітектура 
 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації                      
від 29.05.2018 № 301 "Про затвердження заходів щодо планування територій 
Запорізької області на 2018-2019 роки" щодо забезпечення сталого розвитку 
територій з урахуванням державних, приватних і громадських інтересів, районною 
державною адміністрацією в межах повноважень та відповідно до чинного 
законодавства України проводилися заходи щодо розроблення (оновлення) 
генеральних планів та планів зонування територій населених пунктів району, 
забезпечено розроблення та затвердження детальних планів територій за межами 
населених пунктів. 

Протягом 2018 року райдержадміністрацією проведено визначені чинним 
законодавством процедури, необхідні для затвердження проектів містобудівної 
документації, та видано розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 30.05.2018 № 274 "Про затвердження детального плану території для 
будівництва та обслуговування підхідного каналу та операційної акваторії 
причалу об’єкту транспортної інфраструктури – перевантажувального терміналу з 
відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт ТОВ СП 
"НІБУЛОН" на території Тернівської сільської ради Вільнянського району 
Запорізької області, за межами населених пунктів". Вже в жовтні 2018 року 
відбулося урочисте відкриття будівництва об’єкта транспортної інфраструктури – 
перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур на 
річковий транспорт ТОВ СП "НІБУЛОН" – забиття символічної першої палі 
нового потужного перевантажувального термінала у с. Тернівка Вільнянського 
району, що стане вже третім підприємством "НІБУЛОНа" на Запоріжжі. Це 
дійсно знакова подія для району та області. 

Райдержадміністрацією проведено визначені чинним законодавством 
процедури, необхідні для затвердження проектів містобудівної документації, та 
видано розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.06.2018 
№284 "Про затвердження детального плану території для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на території Солоненської 
сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населеного 
пункту". 

Згідно чинного законодавства України та відповідно до розпорядження 
голови райдержадміністрації від 08.08.2016 № 483 "Про надання дозволу на 
розроблення детального плану території для розміщення ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" кар’єру із збагачення і переробки каоліну з 
комплексом будівель та споруд на території Павлівської сільської ради 
Вільнянського району Запорізької області, за межами населених пунктів", 
райдержадміністрацією проведено визначені чинним законодавством процедури, 
необхідні для затвердження проектів містобудівної документації, та видано 
розпорядження голови райдержадміністрації від 10.08.2018 № 377 "Про 
затвердження детального плану території для розміщення ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" кар’єру із збагачення і переробки каоліну з 
комплексом будівель та споруд на території Павлівської сільської ради 
Вільнянського району Запорізької області, за межами населених пунктів". 
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Також у 2018 році видано розпорядження голови райдержадміністрації від 
05.11.2018 № 479 "Про надання дозволу на розроблення детального плану 
території для розміщення сонячної електростанції на території Павлівської 
сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населених 
пунктів", розпорядження голови райдержадміністрації від 22.11.2018 № 515 "Про 
надання дозволу на розроблення детального плану території для розміщення 
сонячної електростанції на території Гнаровської та Петро-Михайлівської 
сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населених 
пунктів" та розпорядження голови райдержадміністрації від 30.11.2018 № 532 
"Про надання дозволу на розроблення детального плану території для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на земельній 
ділянці (кадастровий номер: 2321510100:08:001:0087), яка розташована на 
території Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за 
межами населених пунктів", а також розпочато проведення заходів щодо 
розроблення відповідної містобудівної документації. 
 Разом з тим у 2018 році здійснено необхідні заходи щодо розроблення 
містобудівної документації с. Новогупалівка, с. Дружелюбівка, с. Павлівське та 
відповідними органами місцевого самоврядування прийняті рішення про 
затвердження генеральних планів та планів зонування (у складі генерального 
плану) с. Новогупалівка, с. Дружелюбівка, с. Павлівське. 
 

Агропромисловий комплекс та регулювання земельних відносин 
 

Вільнянський район – район сільськогосподарського виробництва, має 
зернову спеціалізацію з розвинутим виробництвом соняшнику. Під урожай 2018 
року було посіяно 32267 га зернових та зернобобових культур. 

Незважаючи на економічні труднощі та відсутність дощів, 
сільськогосподарськими підприємствами району отримано валовий збір зернових 
та зернобобових культур 95,1 тис. тонн при середній урожайності 25,9 ц/га, в тому 
числі: 

- пшениці 76,6 тис. тонн, урожайність – 27,5 ц/га; 
- ячменю – 9,4 тис. тонн, при урожайності 19,3 ц/га, 
- гороху намолочено 2,2 тис. тонн при урожайності 14,1 ц/га, 
- кукурудзи намолочено 6,7 тис. тонн, при середній урожайності 30,8 ц/га, 
- соняшнику 57,5 тис. тонн, середня урожайність становить 19,8 ц/га. 
Під урожай поточного 2019 року посіяно озимих 33225 га, в порівнянні з 

відповідним періодом минулого року посів озимих складає 102,9%. Озимої 
пшениці посіяно 27066 га, озимого ячменю 2578 га, 3468 га озимого ріпаку.  

З метою стабілізації та розвитку сільського господарства в районі 
впроваджено моніторинг показників виробництва продукції тваринництва. 

Поголів’я свиней станом на 01 січня 2019 року становить 7724 голови, що 
наполовину менше в порівнянні з початком 2018 року. 

Основним виробником свинини в районі було ТОВ «ПЖК - Запоріжжя», де 
поголів’я становило понад 7 тисяч голів. Господарством протягом 2018 року 
вироблено 1380 тон м’яса. Наразі підприємством прийнято рішення змінити  
виробничу базу по відгодівлі спеціалізованої породи свиней м'ясної породи. 
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Станом на 01.01.2019 у господарстві ТОВ "ПЖК – Запоріжжя" налічується 796 
голів свиней. 

На сьогоднішній день основними виробниками свинини в районі є ТОВ 
"Еліт-Швайне" (1767 голів), ТОВ "Біляївський свинокомплекс" (2479 голів), ФГ 
"Вектор – 84" (1279 голів) та ПП "Дубайланд" (577 голів) і ТОВ СК "Юка" (397 
голів). 

Станом на 01.01.2019 чисельність поголів’я великої рогатої худоби у 
порівнянні з початком 2018 року збільшилася на 63 голови та склала 85 голів, в 
тому числі чисельність корів складає 15 голів. 

Розведенням великої рогатої худоби в районі займається два підприємства, 
а саме: підприємство закритого типу комунальна установа "Любомирівський 
психоневрологічний інтернат" Запорізької обласної ради, де вироблена продукція 
використовується тільки для власних потреб та ФГ "М’ясний формат", яке 
спеціалізується на виробництві м’ясної продукції, від етапу відгодівлі худоби – до 
обвалки напівтуш.  

Загалом, за минулий рік вироблено 2425 тони  м’яса (126,6 %), що на 510 
тон більше в порівнянні з 2017 роком (1915 тон). 

Молочним скотарством у районі займається підприємство закритого типу 
комунальна установа "Любомирівський психоневрологічний інтернат" Запорізької 
обласної ради. Вироблена продукція використовується для власних потреб 
закладу. За 2018 рік підприємством вироблено молока 22,8 тон (що складає 74,8 
%), що на 7,7 тон менше у порівнянні з 2017 роком (30,5тон). 

Птахівництвом в районі займається ФГ "Агронікс", на балансі якого 
знаходиться одна ферма. На фермі утримується маточне поголів’я гусей 4590 
голів. 

Вівчарством в районі займаються 2 господарства, а саме: ФГ "М’ясний 
формат" і ФГ "Агронікс".  

Станом на 01.01.2019 загальна кількість поголів’я овець становить 642 
голів, що складає 97,6% до відповідного звітного періоду минулого року, з них 
маточне поголів’я овець нараховує 281 голів.  

Сільськогосподарськими підприємствами району постійно проводиться 
поновлення парку сільськогосподарської техніки сучасними 
високопродуктивними енергозберігаючими машинами та механізмами. 
Сільгосптоваровиробниками району протягом 2018 року освоєно власних коштів 
22,9 млн. грн. для  придбання обладнання та сільськогосподарської техніки. 
Придбано понад 20 одиниць техніки, в тому числі 3 трактори, 7 сівалок, 4 
вантажних автомобілі, 2 комбайни, 4 жатки та інша техніка.  

Протягом 2018 року керівники  сільськогосподарських підприємств району 
взяли участь у республіканському практичному семінарі з питань державної 
програми підтримки аграріїв,  виставці-конференції "Золоте гроно України 2018", 
аграрному форумі з переробки продуктів тваринництва та рослинництва 
"AgroPro" . Влітку 2018 року на базі ТОВ НВП "Сортостанція" відбулися семінари 
"День поля", де було розглянуто технології вирощування ранніх зернових, 
кукурудзи, технічних культур; застосування мікродобрив для зернових та 
овочевих культур. 

В семінарі взяли участь представники компаній, які займаються поставкою 
насіння сільськогосподарських культур та засобів захисту рослин, а саме: ТОВ 
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"Байєр", агрофірма "Сади України", компанія "Бізон-Тех", а також  керівники та 
агрономи сільськогосподарських підприємств району. 

Протягом 2018 року проводився щомісячний моніторинг розрахунків 
орендарів з громадянами за користування земельними частками (паями). Станом 
на 01.01.2019 розмір сплаченої орендної плати склав 90 млн. 63 тис. грн.  

Протягом 2018 року господарства району взяли участь у 52 ярмаркових 
заходах у місті Вільнянськ, було реалізовано продукції на загальну суму 1 млн. 
433 тис. грн. В 2018 році на Покровському ярмарку сільгосптоваровиробниками 
Вільнянського району було реалізовано 1,9 тон продукції на суму 122,8 тис. грн. 

На території  Вільнянського району знаходиться  20,5 тис. га зрошуваних 
земель. Для подальшого використання поливних земель та недопущення 
знищення внутрішньогосподарських меліоративних систем, розпорядженням 
голови райдержадміністрації утворено постійно діючу оперативну групу з 
контролю за збереженням меліоративних систем і мереж водопостачання та 
затверджено її склад. 

Під час проведення моніторингу сільськогосподарських земель у 2018 році 
в рамках проведення заходу "Врожай-2018" у Вільнянському районі обстежено 
землі сільськогосподарського призначення, а саме  96705,18 га (93,3%) з них 
приватної –74497,31 га, державної – 15419,56 га, колективної власності – 5635,17 
га та комунальної власності – 1156,14 га. Згідно обстеження було виявлено 
4263,42 га земель державної власності, які використовуються без документів; 
земель колективної власності без документів – 921,44 га; земель комунальної 
власності без документів –318,2 га. Про факти виявлених порушень направлено 
листи до правоохоронних та контролюючих органів. 

 
Житлово-комунальне господарство 

 
У 2013 році прийнята районна Програма поводження з твердими 

побутовими відходами  на території Вільнянського району на 2013-2020 роки. 
Головним завданням цієї Програми є мінімізація утворення твердих побутових 
відходів (далі – ТПВ) та зменшення їх негативного впливу на здоров’я людини та 
навколишнє природне середовище, створення умов, що сприятимуть 
забезпеченню повного збирання, утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ.  

У 2018 році, за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного 
середовища Гнаровської сільської ради для КП "Гнаровський сількомунгосп" 
придбано сміттєвоз. На теперішній час сількомуноспом розробляються тарифи на 
збирання та вивезення твердих побутових відходів з території сільської ради. 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2016 
№111 "Про забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства у 
сфері поводження з побутовими відходами" розпорядженням голови 
райдержадміністрації створена постійно діюча районна комісія з питань 
забезпечення дотримання вимог природоохоронного  законодавства у сфері 
поводження з побутовими відходами. У травні комісія із залученням  
Любимівського сільського голови Коваленко І.О., провела перевірку додержання 
вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами щодо 
розміщення небезпечних відходів, використаних люмінесцентних ламп поблизу 
с. Веселотернувате Вільнянського району. Вивезення та утилізацію 
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люмінесцентних ламп виконано за рахунок бюджетних коштів Любимівської 
сільської ради. 

На території району послуги з централізованого водопостачання надають 
КП "Водоканал" Запорізької міської  ради та 15 сількомунгоспів. Протяжність 
мереж водопостачання у районі становить 613,7 км; потребують капітального 
ремонту та заміни близько 60 % мереж.   

Тарифи на послуги водопостачання для населення становлять від                  
7,092 грн/м3 (КП "Водоканал" – приватний сектор) до 20,00 грн/м3                                  

(КП "Добробут" Антонівської сільської ради".  
Централізованим водопостачанням забезпечено 63 населених пункту 

району. В 43 сільських населених пунктах району відсутнє централізоване 
водопостачання, водопостачання забезпечується привозною водою або 
колодязною. Вартість привозної води – від 150,0 грн. до 220,0 грн. за 1 м3. 

Послуги з централізованого водовідведення на території району надає  КП 
"Облводоканал" Запорізької обласної ради та  4 сількомунгоспи. 

Інформування населення про якість питної води, яка надходить на 
підпорядкованій території, здійснюється постійно через місцеві засоби масової 
інформації.  

Відокремленим підрозділом «Вільнянський міжрайонний відділ ДУ 
"Запорізькій обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби України" 
здійснюється моніторинг за якістю питної води, води відкритих водоймищ, що 
використовуються для господарсько-питного водопостачання.  

З метою забезпечення населення якісною питною водою та сталим 
водопостачанням у 2018 році реалізовані проекти:  

- "Реконструкція  водоводу питної води на с. Петрівське Любимівської 
сільської ради Вільнянського району Запорізької області",  

- "Реконструкція водопровідної мережі до с. Антонівка Вільнянського 
району Запорізької області".   

Послуги з централізованого опалення надає Орендне виробниче управління 
житлово-комунального господарства м. Вільнянськ (ОВУЖКГ). Тарифи для 
населення становлять 2148,78 грн./Гкал (житлові будинки з приладами обліку 
тепла) та 31,78 грн. за 1м2 опалювальної площі (житлові будинки без приладу 
обліку тепла); інші споживачі 2895,52 грн./Гкал.  

Рівень оплати населенням послуг з теплопостачання з початку року 
становить 73,2%. Заборгованість населення за ці послуги складає  6,4 млн. грн.  

З метою зменшення заборгованості населення за послуги теплопостачання 
ОВУЖКГ проводить реструктуризацію боргів. У 2018 році укладено 61 договір 
реструктуризації боргів на загальну суму 735,3 тис.грн. На теперішній час за 
договорами реструктуризації вже погашено близько 220,0 тис. грн.  

Послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової території, з 
вивезення твердих побутових відходів надає КП «Вільнянський міськкомунгосп».  

Середньозважений тариф з утримання будинків, споруд та прибудинкової 
території для населення становить 4,645 грн/м2. Рівень оплати населення за дану 
житлово-комунальну послугу з початку 2018 року складає 90,7%. Тариф з 
вивезення твердих побутових відходів 9,97 грн. на 1 особу. Рівень оплати 
населенням послуг з вивезення ТПВ – 92,8%. Розрахунки за спожиті бюджетними 
установами енергоносії – 100 %. 
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В районі створено 9 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
(ОСББ) та 1 ЖБК, з них в м. Вільнянськ – 8 ОСББ та 1 ОСББ – в 
смт. Кам’яний. 

У 2018 році ОСББ у районі не створювалися. Під час проведення зборів 
мешканців у 66 багатоквартирних будинках комунальної власності міської ради, 
мешканці визначилися на користь управителя без створення ОСББ. На теперішній 
час договори з управителем КП "Вільнянський міськкомунгосп Запорізької 
області" уклали 53 багатоквартирних житлових будинки. 
 

Забезпечення законності та правопорядку 

Районною державною адміністрацією здійснюється комплекс 
організаційних заходів стосовно взаємодії з правоохоронними органами та 
іншими органами, а також проводиться робота з питань запобігання  корупції і 
злочинності, захисту прав, свобод, законних інтересів, життя і здоров’я громадян, 
прав юридичних осіб, майнових інтересів держави.  

З метою забезпечення на території району ефективної реалізації державної 
політики у сфері профілактики правопорушень, роботи спрямованої на усунення 
причин та умов вчинення протиправних діянь, забезпечення громадського 
порядку та боротьби зі злочинністю, відповідно до ст. 6 та ст. 25 Закону України 
"Про місцеві державні адміністрації" розпорядженням голови 
райдержадміністрації затверджено план заходів щодо профілактики 
правопорушень, протидії злочинності та забезпечення публічної безпеки на 
території Вільнянського району на 2018-2021 роки.  

З метою посилення  відомчого контролю по забезпеченню громадської 
безпеки, боротьби зі злочинністю у районі протягом 2018 року проведено 28 
оперативних нарад керівництва райдержадміністрації, за участю керівників 
правоохоронних органів, районного сектору ДСНС,   райвійськкомату.  

З метою об’єднання зусиль місцевих органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості для 
сприяння правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку, 
безпеки громадян, профілактики злочинності на території району та поліпшення 
матеріально-технічного забезпечення та підтримки Вільнянського відділення 
поліції Пологівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій 
області, затверджено районну Програму сприяння правоохоронним органам у 
забезпеченні охорони громадського порядку, безпеки громадян, профілактики 
злочинності на території Вільнянського району на 2016-2018 роки. З метою 
виконання заходів Програми профінансовано 90,0 тис.грн, які фактично 
використані. 

За поданням райдержадміністрації затверджено районну Програму 
"Безпечний район на 2018-2020 роки", мета якої полягає у покращенні комфорту 
та безпеки проживання всіх мешканців району, включаючи осіб з обмеженими 
для пересування можливостями; сприяння підвищенню ефективності 
забезпечення інформаційної взаємодії територіальних органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади, правоохоронних органів. 

За інформацією Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу 
поліції ГУНП в Запорізькій області, за 12 місяців 2018 року до ЄРДР 
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Вільнянського відділення поліції внесено інформацію по 1261 кримінальним 
правопорушенням проти 1418 торік (- 11,1%), вчинених на території району, у 
тому числі 754 без врахування закритих за ст.284 КПК проти 790 торік, що на 
4,6% менше ніж торік. 

До ЄРДР, без урахування закритих, зареєстровано 326 тяжких кримінальних 
правопорушення проти 421 у 2017 році. 

Характерною рисою злочинності Вільнянського району є крадіжки 
приватної власності 448 проти 490 у 2017 році, що складає більше половини 
злочинів від загальної кількості кримінальних правопорушень, а саме 59,4%. 
Переважна більшість крадіжок учинена на території міста Вільнянськ, друге місце 
посідає Михайлівська сільська рада. 

Основною причиною впливу на ріст загальної злочинності району є те, що 
на території Вільнянського району розташовано 5 державних установ з питань 
виконання покарань які побічно сприяють вчиненню правопорушень щойно 
звільнених осіб, які на шлях виправлення не стали, на роботу влаштуватися не 
можуть, стабільного заробітку не мають, а деякі в загалі не мають бажання 
працювати, тому шукають легкого заробітку. 

Протягом 12 місяців 2018 року на території Вільнянського району було 
зафіксовано 30 злочинів та пригоди, які перебували на контролі в Національної 
поліції України, із них розкрито та знято з обліку 25, із них на контролі перебуває 
5 злочинів – 1 незаконне поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами, 2-
розбійних напади, 1- наркозлочин, 1-самогубство. 

Протягом 12 місяців 2018 року до Вільнянського відділення надійшло 11405  
заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, що більше ніж 
за аналогічний період минулого року на 18,7 %. 

За 12 місяців 2018 року зареєстровано  326 тяжких злочинів, що на 22,6 % 
менше минулого року (421). Повідомлено про підозру 170 особам (торік - 205), 
що на 17,1 % менше ніж в минулому році, питома вага розкритих становить 
52,2%. 

Спостерігаються певні позитивні зрушення в розшуковій роботі 
Вільнянського відділення поліції. На початок 2018 року у розшуку перебувало 32 
особи , протягом 12 місяців 2018 року в розшук  оголошено 12 осіб та розшукано 
15 осіб, залишок осіб які перебувають у розшуку складає  24.  

З метою роз’яснення громадянам вимог законодавства України, доведення 
до громадського стану криміногенної обстановки, інформації про скоєні 
резонансні злочини, інформації про розкриття злочинів дільничними 
інспекторами відділення поліції у 2018 році проведено 60 виступів перед 
населенням та на підприємствах району на яких були присутні 1419 осіб.  

З метою підвищення ефективності роботи по боротьбі зі злочинністю та 
профілактики правопорушень, відповідно до Закону України "Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" на території 
Вільнянського району станом на теперішній час функціонує одне громадське 
формування на території міста Вільнянськ, яке об'єдналося з Вільнянським 
козацьким полком та його чисельність складає 67 особи. 

В цілому громадськими формуваннями проведено 59 рейдів направлених на 
профілактику правопорушень, в ході проведення цих рейдів на маршрутах 
патрулювання виявлено та задокументовано 19 адміністративних правопорушень. 
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Члени громадського формування беруть активну участь у розкритті злочинів на 
території Вільнянського району. Приймають активну участь у громадському 
житті міста та району. 

Проведений аналіз адміністративно-правозастосовної діяльності свідчить, 
що за підсумками роботи 12 місяців у порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року, кількість адміністративних правопорушень, виявлених 
співробітниками відділення поліції збільшилася на 18,7%, або на 404 виявлених 
правопорушень. За звітній період задокументовано 2561 адміністративних 
правопорушень, 6 правопорушень скоєно неповнолітніми. 

Розглянуто і прийнято рішення за 2310 адміністративними справами, що 
складає 90,19% від виявлених. Судами прийняті рішення у 596 справах. 
Адміністративними комісіями – 59, працівниками органів поліції – 1655. 

На 663 правопорушників накладено стягнення у вигляді попередження, на 
1227 штраф на загальну суму 660,3 тис.грн. (стягнуто 261945 грн.), до 11 
правопорушників застосовано громадські роботи та 1 правопорушник у 6 справах 
знаходиться на адміністративному арешті. 

На виконання Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які 
відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 
певний строк" при районній державній адміністрації 21.11.2018 утворена в 
новому складі спостережна комісія, до складу якої входить 6 представників 
громадських організацій, 3 – від органів виконавчої влади, 1 – від органу 
місцевого самоврядування, 1 – від установи району. Протягом 2018 року 
проведено 29 засідань спостережної комісії. На засіданнях комісії розглянуто 
354 подань адміністрацій установ виконання покарань.      

У роботі комісії приймають участь представники центру зайнятості, 
управління праці та соціального захисту населення, центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, які інформують членів комісії про працевлаштування та 
надання соціальної допомоги особам, що повернулися з установ виконання 
покарань 

Згідно з повідомленнями виправних установ протягом 2018 року в район 
прибуло 17 осіб, із них умовно-достроково звільнених від відбування покарання 
11, в зв’язку з закінченням терміну покарання 6 осіб.   

Аналіз оперативної обстановки на території обслуговування Вільнянського 
району та результати роботи Вільнянського відділу поліції вказують на те, що  
криміногенна  ситуація знаходиться під контролем. Конфліктні ситуації на 
суспільно-політичному, соціальному та релігійному підґрунті на території району 
у поточному році не виникали. Загальна кількість кримінальних правопорушень 
зменшилась. 

Також одним із пріоритетних напрямків у роботі райдержадміністрації є 
забезпечення дотримання антикорупційного законодавства; реалізація державної 
політики щодо запобігання і протидії корупції; підвищення ефективності 
діяльності державних органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування спрямованої на реалізацію державної політики у сфері 
запобігання і протидії корупції. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.10.2017 №520  
затверджено План заходів з питань запобігання корупції та забезпечення 
реалізації державної антикорупційної політики у Вільнянському районі на 2018-
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2019 роки. В районній державній адміністрації постійно проводиться робота з 
підвищення рівня правової освіти державних службовців. Керівниками 
структурних підрозділів та працівниками кадрових служб структурних підрозділів 
Вільнянської райдержадміністрації, проведено семінар-навчання з питань: 
посилення внутрішніх заходів щодо запобігання і протидії корупції в 
райдержадміністрації; виконання в районній державній адміністрації заходів 
щодо забезпечення проведення перевірки, передбаченої законом України "Про 
очищення влади"; забезпечення виконання Закону України "Про державну 
службу"; подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2017 рік; діяльності уповноважених осіб, 
відповідальних за проведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції і 
структурних підрозділах райдержадміністрації.  

Регулярно вживаються заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів та 
питання роботи близьких осіб. 

Наказом керівника апарату райдержадміністрації від 04.04.2018 №6 "Про 
створення дисциплінарної комісії та затвердження її складу" утворено 
дисциплінарну комісію апарату Вільнянської районної державної адміністрації 
Запорізької області з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних 
службовців районної державної адміністрації, які займають посади державної 
служби категорій "Б" та "В", за період роботи якої розглянуто одну 
дисциплінарну справу.  

В райдержадміністрації забезпечено добір і розстановка кадрів на засадах 
неупередженого конкурсного відбору. Всі кандидати на посади державних 
службовців під підпис попереджаються щодо обмежень, пов’язаних із 
проходженням державної служби та про дотримання Загальних правил поведінки 
державного службовця. На виконання Закону України "Про запобігання корупції" 
організована робота з проведення  спеціальної перевірки щодо осіб, які 
претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави.  

За звітний період державні службовці та посадові особи органів місцевого 
самоврядування за рішенням суду про заборону займати посади не звільнялися. 

У райдержадміністрації забезпечено прозорість інформації, відповідно до 
вимог, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".  

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації забезпечено доступ 
громадськості до публічного обговорення проектів розпоряджень голови 
райдержадміністрації, які стосуються прав та обов’язків громадян, та проведення 
електронних консультацій з представниками інститутів громадянського 
суспільства (створено дві рубрики консультації з громадськістю та взаємодія з 
громадськістю). Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" розпорядження голови райдержадміністрації оприлюднюються на 
офіційному веб-сайті райдержадміністрації. 

З метою забезпечення  надання та отримання юридичними та фізичними 
особами адміністративних послуг, забезпечення їх конституційних прав, 
розпорядженням голови Вільнянської райдержадміністрації від 15.12.2016 №725 
"Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг при 
Вільнянській районній державній адміністрації Запорізької області та Регламенту" 
було затверджено Положення та Регламент про центр надання адміністративних 
послуг. Також затверджено перелік адміністративних послуг, розроблено 
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інформаційні та технологічні картки для надання адміністративних послуг, 
створено умови для забезпечення доступу фізичних та юридичних осіб та 
об’єднань громадян  до інформації про діяльність райдержадміністрації. 

В райдержадміністрації оформлено інформаційний куточок, де розміщені  
форми запитів на публічну інформацію, нормативні документи передбачені 
чинним законодавством, що стосуються доступу до публічної інформації, а також 
інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність 
райдержадміністрації, який утримується в актуальному стані, з постійним 
оновленням матеріалів.  

 
Фінанси та бюджет 

Основне завдання, яке покладається на районний бюджет та бюджети 
органів  місцевого самоврядування є забезпечення належного функціонування 
закладів і установ соціально-культурної сфери та реалізація заходів програм 
соціально-економічного розвитку територій з метою забезпечення надання 
бюджетними установами всім споживачам гарантованих державою послуг.  

Цьому сприяло понадпланове залучення власних   і закріплених доходів 
місцевих бюджетів, отриманих цільових дотацій та субвенцій з Державного 
бюджету, так і виважені підходи в розподілі наявного фінансового ресурсу між 
галузями бюджетної сфери.  

За 2018 рік до загального фонду бюджету району надійшло 
146009,5 тис. грн. власних надходжень, що становить 107,9 % до затвердженого 
плану на 2018 рік (зі змінами). До спеціального фонду бюджету 
надійшло 15631,3 тис. грн., що становить 269,5% планових показників.  

За 2018 рік отримано дотацій та субвенцій з державного бюджету по 
загальному фонду 299002,7 тис. грн., що становить 99,1% до планових показників 
затверджених на відповідний період.  

За 2018 рік використано коштів загального фонду місцевих бюджетів в 
цілому по району разом з дотаціями та субвенціями з державного бюджету в 
загальній сумі 464743,6 тис. грн., або 96,3% плану на відповідний період 
(482538,6 тис. грн.), з них: 

на соціальні виплати спрямовано 315466,4 тис. грн.,  в тому числі: 
заробітна плата з нарахуваннями – 161773,4 тис. грн.; 
допомога сім'ям  з  дітьми та на дітей-сиріт –  59785,6 тис. грн.; 
пільги і субсидії –  93907,4 тис. грн. 
З загальних видатків використано коштів на: 
освіту – 147844,6 тис. грн., або 96,6%  планових призначень на січень- 

грудень 2018 року  (153071,8 тис. грн.); 
охорону здоров'я – 55478,9 тис. грн., або 95,2  % планових призначень  на 

січень-грудень 2018 року (58 263,8 тис. грн.) 
соціальний захист та соціальне забезпечення – 167118,7 тис. грн., або 98,0% 

планових призначень на січень-грудень 2018 року  (170368,8 тис. грн.); 
культуру – 12371,3 тис. грн., або  91,2% планових призначень на січень-

грудень 2018 року  (13563,7 тис. грн.); 
утримання органів місцевого самоврядування – 31879,3 тис. грн., або 95,8% 

планових призначень на січень-грудень  2018 року (33290,6 тис. грн.); 
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За спожиті енергоносії сплачено 19572,8 тис. грн.  
Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість по заробітній платі 

та спожиті енергоносії відсутня.  
 

За 2018 рік до загального фонду районного бюджету  надійшло – 
391515, 4 тис. грн., що становить 100,2% до затвердженого в бюджеті обсягу 
доходів. Власних доходів (без дотацій та субвенцій) надійшло 85737,8 тис. грн., 
що становить 105,1%  до затвердженого обсягу  в бюджеті.  

З основних джерел надходження  доходів районного бюджету  виконаний 
план: 

по податку та збору на доходи фізичних осіб в сумі 85522,9 тис. грн., або на 
105,0 %;  

по  надходженню від орендної плати за оренду майна комунальної власності 
в сумі 156,8 тис. грн., або на 130,7 %. 

За 2018 рік районний бюджет отримав дотацій з Державного бюджету та 
обласного бюджету на загальну суму 16967,3 тис. грн.  

Отримано субвенцій з Державного та обласного бюджету по загальному 
фонду всього – 283172, 6 тис. грн., в тому числі субвенцію на виплату пільг і 
субсидій населенню – 93412,6 тис. грн., на виплату допомоги сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам – 65169,4 тис. 
грн., субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт – 1911,0 тис. грн., медична субвенція – 
36011,6 тис. грн., освітня субвенція – 72132,4 тис. грн., субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами – 276,8 тис. грн., субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій – 1247,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань – 1134,2 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції – 248,5 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної 
субвенції – 8493,3 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 277,6 
тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету –  1453,4 тис. грн., субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 267490,63 грн., інша 
субвенція – 1137,3 тис. грн. 

Крім того, з місцевих бюджетів району отримано інші субвенції по 
загальному фонду в сумі 5637,6 тис. грн.  

До спеціального фонду районного бюджету за 2018 рік надійшло 8462,4 
тис.грн., що становить 174,0%  до затвердженого в бюджеті обсягу доходів на 
вказаний період. В тому числі, отримано субвенцій всього – 3040,1 тис. грн., з них 
з обласного бюджету 144,4 тис. грн., з місцевих бюджетів району в сумі 2895,7 
тис. грн.. 
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За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з 
Державного бюджету здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 388025,5 
тис. грн.  План на 2018 рік з урахуванням змін склав 400899,2 тис.  грн., 
виконання  становить 96,79 %. 

На соціально-культурну сферу направлено 349976,9 тис.грн., в тому числі 
на освіту – 119605, 9 тис. грн., на культуру – 12501,5 тис. грн., на охорону 
здоров’я – 55478, 9 тис. грн., на утримання територіального центру соціального 
обслуговування – 2946,5 тис. грн., на утримання центру соціальних служб, сім’ї, 
дітей та молоді –  1509,3 тис. грн., на фізичну культуру та спорт – 2330,7 тис. грн., 
на виплату пільг і субсидій населенню – 93907,4 тис. грн., надання допомоги при 
народженні дитини, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям - інвалідам – 59785,6 тис. грн., на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та надання допомоги дітям-сиротам 
і дітям, позбавленим батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. 
сімейного типу, прийомних сім`ях) –  1911,0 тис. грн. Питома вага видатків на 
соціально – культурну сферу становить 90,2 %  від загального обсягу  видатків 
бюджету. 

На соціальні виплати направлено 120264,2 тис. грн., або 31 % загального 
обсягу видатків бюджету (у т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 117013,5 тис.  
грн.,  на придбання медикаментів спрямовано 18, 2 тис.  грн., на продукти 
харчування  3232, 4тис. грн.). 

Видатки по енергоносіях за 2018 рік профінансовано у розмірі 13092,4 тис. 
грн. 

Завдяки раціональному та ефективному використанню коштів районного 
бюджету на покращення матеріально – технічної бази установ та закладів 
бюджетної сфери протягом 2018 року спрямовано кошти на видатки розвитку, а 
саме: 

По галузі «Освіта» спрямовано кошти в сумі 3113,8 тис. грн., на оновлення 
матеріально – технічної бази в сумі 2442,1 тис. грн. (придбано мультимедійне 
обладнання, комп’ютерне обладнання та техніка, дидактичний матеріал), а також 
проведено капітальний ремонт приміщення актової зали будівлі Вільнянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 вартістю 671,7  тис. грн. 

По галузі «Охорона здоров’я» витрачено кошти в сумі  1463,2 тис. грн. 
Комунальним закладом "Вільнянський  центр первинної  медико-санітарної  

допомоги»  Вільнянської районної  ради в 2018 році витрачено кошти в сумі 337,9 
тис. грн., а саме: придбано  автомобіль для надання первинної медичної допомоги 
вартістю 200,0 тис. грн., комп’ютерна техніка на загальну суму 50,0 тис. грн.,  
газові котли на загальну суму 28,3 тис. грн., інші капітальні видатки 59,6 тис. грн. 

По Вільнянській ЦРКЛ Вільнянської районної ради  витрачено 1125,2 тис. 
грн., в тому числі придбання медичного обладнання на загальну суму  на 294,9 
тис. грн., проведено капітальний ремонт першого поверху головного корпусу на 
загальну суму 400,0 тис. грн. та капітальний ремонт приміщень клініко-
діагностичної лабораторії на загальну суму 389,8 тис. грн., виготовлено проектно- 
кошторисну документацію по об’єкту "Капітальний ремонт приміщень ліфтового 
холу та машинного відділення з облаштуванням лікарняного ліфта ВЦРКЛ" 
вартістю 40,5 тис. грн. 
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Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді придбано комплект 
комп’ютерної техніки  вартістю 12,0 тис. грн.  

По галузі «Культура і мистецтво» спрямовано кошти в сумі 10,0 тис. грн. 
на поповнення бібліотечний фонду. 

Крім того, проведено  реконструкцію котелень та систем опалення закладів 
соціально – культурної сфери району  на  загальну суму 906,0 тис.грн. Сільським 
радам виділено іншу субвенцію на загальну суму 280,9 тис. грн. (Матвіївська 
сільська рада 128,2  тис. грн. на  придбання музичного обладнання для сільського 
будинку культури)  та  152,6 тис. грн. для Михайло-Лукашівської сільської ради  
(65,7 тис. грн. - проведено реконструкцію котельні КДНЗ "ДС "БЕРІЗКА" с. 
Михайло-Лукашеве, та  86,9 тис. грн.  спрямовано на оновлення матеріально- 
технічної бази цього закладу).  

Крім того, спрямовані  кошти субвенції  з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на 
загальну суму 113,9 тис. грн. на виконання заходів районних програм, а саме: 

- Програма інформатизації Вільнянського району 2017-2018 роки в сумі 9, 4 
тис.  грн. на придбання комп’ютерного обладнання;  

- Програма підтримки проведення у Вільнянському районі операції 
"Врожай" на 2018 рік у сумі 14,7 тис.  грн. на придбання ноутбуку; 

- Районна програма надання шефської допомоги військовим частинам 3029 
Національної гвардії України та А1978 Збройних сил  України на 2018-2019 роки 
у сумі 28,0 тис. грн. на придбання дизельного (бензинового) генератору 
потужністю від 2,5 квт та телевізору з діагоналлю 32 дюйми;  

- Програма розвитку архівної справи у Вільнянському районі на 2018-2019 
роки у сумі 21,3 тис. грн., а саме: 11,5 тис. грн. – на придбання комп’ютерної 
техніки, 9,8 тис.  грн. – на придбання копіювальної техніки; 

- Районна Програма "Соціальний захист окремих категорій населення на 
2018-2020 роки" у сумі 40,5 тис.  грн. на придбання комп’ютерної техніки. 

 

Соціальний захист населення 

Для надання консультативної, правової та соціально-психологічної 
допомоги для демобілізованих солдат, учасників антитерористичної операції, які 
приходять на ротацію створено робочу групу. Проводяться заходи щодо 
створення єдиної електронної бази даних демобілізованих учасників АТО та 
членів родин загиблих. Станом на 01.01.2019 року перебуває на обліку 487 
учасників бойових дій, 14 інвалідів війни, 14 сімей загиблих. В 2018 році один 
учасник антитерористичної операції звернувся за отриманням психологічної 
реабілітації та оздоровлення, та був направлений до санаторного закладу для 
проходження. 6 учасників бойових дій пройшли професійне навчання в 2018 році 
за рахунок коштів державного бюджету, 40 учасників бойових дій отримали 
одноразову грошову допомогу на загальну суму 20,0 тисяч гривень. Здійснюється 
прийом заяв та документів на надання одноразової адресної грошової допомоги 
військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередньо участь в 
антитерористичній операції на компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням 
документації із землеустрою, протягом 2018 року такі витрати компенсовано 40 
УБД з числа АТО, всього виплачено на загальну суму 102,0 тис. грн.  

З метою удосконалення обліку осіб, які мають право на пільги за 
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соціальною ознакою запроваджено Єдиний державний реєстр осіб, які мають 
право на пільги.  Станом на перше січня поточного року включено до державного 
реєстру 8851 особу, дані реєстру використовується в роботі з підприємствами та 
35 організаціями, як інформаційний засіб, а також в системі розрахунків, 
формуванні виплатних документів тощо. Районною Програмою "Соціальний 
захист окремих категорій населення на 2018-2020 роки" було передбачено 
видатки на 2018 рік в сумі 927,0 тис.грн.; звернулися за компенсаційними 
виплатами 75 осіб, яким призначено та виплачено допомоги на загальну суму 
170,0 тис. гривень.  

В районі продовжується реалізація Програми житлових субсидій. Цей вид 
адресної допомоги у відшкодуванні вартості житлово-комунальних послуг за 2018 
рік отримує 4227 сімей. З метою ефективного впровадження Програми житлових 
субсидій оперативно здійснено комплекс заходів щодо вдосконалення процесу 
отримання вказаного виду цільової допомоги, максимально скорочено кількість 
довідок та іншої письмової інформації про стан сім’ї, змінено графік роботи 
управління.  

Для проведення благодійних обідів із запрошенням пільгових категорій 
населення використано 8,0 тис.грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному транспорті (приміське та далеке 
сполучення) склали 340,4 тис.грн.; на надання пільг окремим категоріям 
населення громадян з послуг зв’язку використано 104,6 тис.грн.; на 
зубопротезування пільгових категорій населення 49,9 тис.грн. В процесі 
пільгового забезпечення громадян здійснювалися компенсаційні виплати на 
житлово-комунальні послуги (безготівково), тверде паливо та скраплений газ 
(готівкою) отримували щомісячно ветерани війни, діти війни, багатодітні сім'ї, 
постраждалі внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. Щорічно проводиться 
виплата разової грошової допомоги ветеранам війни до 5 травня, в квітні місяці 
2018 року отримали допомогу 1196 ветеранів на загальну суму 1207,6 тисяч 
гривень.  

В управлінні соціального захисту населення  райдержадміністрації 
перебувають на обліку 164 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 78 особам виплачена компенсація на оздоровлення на загальну суму 
7,8 тис.грн., щомісячно отримують 94 особи компенсацію на харчування в 2018 
році проведено виплату на загальну суму 244,5 тис. грн.  

Державні допомоги отримують 3003 сім'ї, допомоги призначаються та 
виплачуються в терміни передбачені чинним законодавством. Заборгованість 
відсутня.  

За 2018 рік оздоровлено в санаторіях 17 інвалідів загального захворювання 
та ветеранів війни. При КУ "Територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Вільнянської районної ради" зареєстровано 105 
бездомних осіб. В осінньо-зимовий період щоденно забезпечувалися гарячим 
харчуванням в середньому 15 осіб, вартість харчування в день на одну особу 
становить 20 грн.  

Загальна кількість дітей шкільного віку у Вільнянському районі 5631 особа. 
За 2018 рік охоплено оздоровленням та відпочинком 97% дітей шкільного віку. У 
2018 році 35 дітей оздоровилося в ДП "УДЦ "Молода Гвардія" та в МДЦ «Артек». 



 32 

Для забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості 
населення та поліпшення ситуації на ринку праці в 2018 році розроблено районну 
Програму зайнятості населення на 2018-2020 роки та затверджено її рішенням 
Вільнянської районної ради від 23.03.2018 №49. З метою контролю за виконанням 
основних заходів, передбачених районною програмою зайнятості, управлінням 
соціального захисту населення райдержадміністрації здійснюється постійний 
аналіз щодо виконання цих завдань.  

Наявна чисельність населення району складає 46,2 тис. осіб. 
У той же час, за статистичними даними середньооблікова чисельність 

штатних працівників району за січень-вересень 2018 року склала 6416 осіб.  
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 9 місяців 2018 

року склала 6571,99 грн. 
Чисельність працівників підприємств району, які працювали в режимі 

неповної зайнятості у січні-вересні 2018 року становила 559 осіб, або 8,3%  від 
середньооблікової чисельності штатних працівників. 

Протягом 2018 року послугами Вільнянської районної філії Запорізького 
обласного центру зайнятості скористалися 1842 особи, з них 1490 безробітних, із 
зазначеної кількості 973 безробітних або 65,3 % звернулися до районної філії 
впродовж звітного періоду вперше. 

За сприянням служби зайнятості протягом 2018 року були працевлаштовані 
920 осіб, в тому числі по 18 особам прийняті рішення по відшкодуванню 
роботодавцям єдиного внеску та 6 безробітних працевлаштовані шляхом надання 
одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. 

На кінець звітного періоду на обліку у районній філії перебувало              
511 безробітних, з них 406 осіб отримують допомогу по безробіттю. Середній 
розмір допомоги по безробіттю станом на 01.01.2019 року склав 2800,0 грн.  

Одним із напрямів соціального захисту населення є організація громадських 
робіт та робіт тимчасового характеру.  

В 2018 році розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.01.2018 
№50 "Про організацію та проведення громадських робіт у 2018 році" було 
визначено перелік видів громадських робіт та перелік роботодавців для 
проведення громадських робіт для безробітних. Протягом 2018 року на такі 
роботи направлено 450 безробітних (на громадські роботи - 275 безробітних, на 
роботи тимчасового характеру - 175 безробітних). В 2018 році було укладено  14 
договорів з сільськими та міською радами. На проведення громадських робіт та 
робіт тимчасового характеру місцевими бюджетами в 2018 році було передбачено 
363,8 тис. грн. Фактичне використання коштів становить 230,7 тис. грн.  

В 2018 році у Вільнянській районній філії отримували послуги 63 особи, які 
мають інвалідність. За цей період працевлаштовані 15 безробітних (у тому числі 1 
безробітний працевлаштований шляхом одноразової виплати допомоги по 
безробіттю для організації підприємницької діяльності та 1 безробітний став 
підприємцем) та 3 особи з інвалідністю працевлаштовані до набуття статусу 
безробітного, 2 безробітних з інвалідністю проходили професійне навчання (вже 
працевлаштовані); 2 безробітних з інвалідністю приймали участь у громадських 
роботах, 4 приймали участь у роботах тимчасового характеру. Станом на 
01.01.2019 на обліку знаходились 24 безробітних з інвалідністю.  

За звітний період у Вільнянській районній філії Запорізького ОЦЗ 
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отримували послуги 60 безробітних, які приймали участь в АТО. За цей період 
працевлаштовані - 28 осіб, а саме: працевлаштування за направленням служби 
зайнятості - 23 особи, служба за контрактом – 5 осіб. Проходили професійне 
навчання 2 учасника АТО (вже працевлаштовані), 1 учасник АТО приймав участь 
у роботах тимчасового характеру. Станом на перше січня 2019 року на обліку 
перебуває 19 безробітних, які приймали участь в АТО. 

Питання "Про стан ринку праці та заходи щодо ефективності його 
регулювання, шляхи розв’язання проблеми безробіття" розглядалося на колегії 
райдержадміністрації 23.02.2018 року. За результатами розгляду даного питання 
прийнято відповідне розпорядження голови райдержадміністрації, яким 
передбачено ряд заходів для покращення ситуації на ринку праці. 
 Райдержадміністрація, спільно із соціальними партнерами, в межах 
повноважень, постійно вживає відповідних заходів щодо забезпечення контролю 
за станом виплати та погашення заборгованості із заробітної плати працівникам 
району. 

Протягом року проводився щотижневий моніторинг та співбесіди з 
головними бухгалтерами та керівниками підприємств, установ, організацій щодо 
стану справ по виплаті заробітної плати.  

На постійному контролі знаходиться стан виплати заробітної плати на 
підприємствах комунальної форми власності та бюджетної сфери. Заборгованість 
по заробітній платі на підприємствах комунальної та бюджетної форми власності, 
станом на 01.01.2019 в районі відсутня. Заборгованість із заробітної плати на 
економічно-активних підприємствах району, що звітують з праці, спостерігається 
лише  на Вільнянському району електричних мереж ПАТ «Запоріжжяобленерго» 
в сумі близько 2866,0 тис. грн.  

Протягом звітного періоду на 25 підприємствах, організаціях та установах 
району здійснено вивчення процесу укладання та стану виконання зобов’язань 
колективного договору, при цьому особлива увага приділялася питанням оплати 
праці.  

З метою забезпечення дійового контролю за своєчасністю виплати 
заробітної плати та інших соціальних виплат  в районі працює районна комісія з 
питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення) та 
соціальних виплат, додержання мінімальних гарантій з оплати праці та легалізації 
заробітної плати, яку очолює особисто голова райдержадміністрації. Протягом 
2018 року було проведено 12 засідань вищезазначеної комісії. На засіданнях 
комісії було заслухано 96 керівників підприємств, установ, організацій різних 
форм власності. Питання легалізації зайнятості та заробітної плати, мінімізації 
заробітної плати виносилося на порядок денний засідань вищезазначеної комісії 
10 разів та заслухано 89 керівників підприємств. 

Як результат заслуховування керівників - 33 підприємствами проведено 
перерахунок (донарахування) сум ЄСВ, на 11 підприємствах підвищено розміри 
посадових окладів, 89 підприємствами проведено коригування звітів.  

Питання стану оплати праці та легалізації заробітної плати на 
підприємствах, установах, організаціях району усіх форм власності було 
розглянуто на колегії райдержадміністрації 23.02.2018 року. За результатами 
розгляду даного питання прийнято розпорядження голови райдержадміністрації 
від 26.02.2018 № 93 "Про стан оплати праці, легалізації зайнятості та заробітної 
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плати", яким були визначені заходи щодо покращення ситуації з оплати праці та 
легалізації заробітної плати протягом 2018 року. 

З метою координації діяльності та організації роботи з питань безпечної 
життєдіяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, 
організацій та установ району незалежно від форм власності, забезпечення 
реалізації державної політики у галузі охорони здоров’я, життя людей на 
виробництві на профілактики побутового травматизму,  працює районна рада з 
питань безпечної життєдіяльності населення. Протягом 2018 року було проведено 
5 засідань районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.  

На постійному контролі знаходився стан виконання Комплексного плану 
заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 
на 2018-2022 роки. Спеціалістами управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації постійно проводиться організаційно-методичне 
забезпечення та аналіз стану розробки та впровадженням систем управління 
охороною праці на підприємствах, установах та організаціях району. Під час 
укладання та  реєстрації колективних договорів сторонам переговорного процесу 
надається всебічна  організаційно-методична допомога. Протягом 2018 року 
надана організаційно-методична допомога 21 підприємству, установам та 
організаціям району з питань укладання колективних договорів. 

Двічі на рік спеціалістами управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації, за участю спеціалістів КП «Запорізького обласного Центру 
охорони праці» для керівників та головних спеціалістів підприємств, установ та 
організацій району, організовується та проводиться навчання з загальних питань 
охорони праці та пожежної безпеки. Так в березні 2018 року пройшли навчання з 
загальних питань охорони праці (32 чол.) та пожежної безпеки (27 чол.), в жовтні 
з загальних питань охорони праці (29 чол.) та пожежної безпеки (79 чол.). За 
результатами навчання була проведена перевірка знань.  

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації постійно 
проводиться моніторинг рівня травматизму невиробничого характеру та 
здійснюється аналіз показників, причин та соціально-економічних наслідків цих 
випадків. Згідно проведеного аналізу, кількість потерпілих від нещасних випадків 
невиробничого характеру за 2018 рік склала 1118 осіб, що на 135 осіб більше в 
порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (983 особи). Стан травматизму 
невиробничого характеру регулярно розглядається на засіданнях районної ради з 
питань безпечної життєдіяльності населення.  

За даними Вільнянського РС ГУ ДСНС у Запорізькій області, за минулий 
рік в населених пунктах та на об’єктах, підконтрольних органам державного 
пожежного нагляду на території Вільнянського району,  зареєстровано 213 
пожеж, де загинуло 3 людини, травмовано 5 осіб.  

Основними причинами пожеж стали: підпал – 12 випадків, порушення 
правил обладнання та експлуатації електроустановок – 32 випадки, порушення 
правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей – 18,  
необережне поводження з вогнем – 141, пустощі дітей з вогнем – 3, інші причини 
– 7.  

Протягом 2018 року співробітниками Вільнянського РС ГУ ДСНС України 
у Запорізькій області проведено 55 профілактичних рейдів у житловому секторі, 
місцях з масовим перебуванням людей та на водоймах. Навчено правилам 
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безпечної життєдіяльності в побуті та запобігання виникнення ситуацій різного 
характеру – 10950 чоловік, проведено 40 виступів в трудових колективах установ 
та організацій району, 52 виступи у навчальних закладах району, розроблено 19 
видів пам’яток загальним тиражем 1900 примірників, надруковано в газетах 
району та області 52 статті, висвітлено 155 матеріалів у мережі Інтернет. Серед 
працівників підприємств, установ, організацій району, за участю представників 
Вільнянського РС ГУ ДСНС України у Запорізькій області проведено спеціальні 
об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту у 2018 році.  

За даними Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області 
протягом 2018 року зареєстровано 103 випадки дорожньо-транспортних пригод, в 
яких 7 людей загинуло та отримали ушкодження 26, в т.ч. 3 дитини травмовано.  

Складом сектору реагування патрульної поліції по обслуговуванню 
Вільнянського району виявлено 835 порушень правил дорожнього руху, з яких 
117 випадків керування транспортними засобами в стані сп’яніння. 

В районі систематично вживаються заходи щодо попередження 
травматизму на транспорті. Органами місцевого самоврядування забезпечено 
обладнання небезпечних ділянок автомобільних доріг технічними засобами 
організації дорожнього руху, здійснюється освітлення на ділянках автодоріг 
загального користування, що проходять у межах населених пунктів. Встановлено 
елементи примусового зниження швидкості типу «лежачі поліцейські» в районах 
розташування установ освіти, на найбільш аварійних ділянках вулично-дорожньої 
мережі району.  

Протягом 2018 року в районі травмовано 163 дитини. Відділом освіти, 
молоді та спорту Вільнянської райдержадміністрації з метою запобігання, 
профілактики та попередження дитячого травматизму в районі, серед учасників 
навчально-виховного процесу загальноосвітніх шкіл району було організовано та 
проведено бесіди з учнями на теми: «Пожежа у будинку та дії людини, яка 
опинилася на місці пожежі», «Обережно ожеледиця!», «Обмороження і 
переохолодження»; виховні години «Безпечне дитинство – майбутнє країни», 
«Безпека людини в небезпечних та надзвичайних ситуаціях», «Правила 
дорожнього руху»; практичні заняття на яких було відпрацьовано дії виникнення 
надзвичайних ситуацій у конкурсі «Сам собі рятівник». 

 
Охорона здоров’я 

Медична допомога населенню району надається Комунальним 
некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги" 
Вільнянської районної ради на первинному рівні та Вільнянською центральною 
районною комунальною лікарнею на вторинному рівні. Медичні установи району 
зберегли тісну співпрацю у роботі первинної і вторинної ланки. На сьогодні в 
районі існує єдиний медичний простір. 

Протягом звітного періоду закладами охорони здоров’я району проводилась 
робота, спрямована на підвищення якості, доступності, безперервності медичної 
допомоги населенню району, зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-
профілактичних закладів району, покращення стану здоров’я населення району, 
посилення профілактичної спрямованості охорони здоров’я населення району. 

З 01.10.2013 року медичну допомогу населенню Вільнянського району на 
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первинному рівні надавав комунальний заклад "Центр первинної медико- 
санітарної допомоги" Вільнянської районної ради. Сімейна медицина в районі 
започаткована 1 січня 2003 року. Шляхом перетворення проведена реорганізація 
комунального закладу. 20 листопада 2018 року було створено  комунальне 
некомерційне  підприємство «Вільнянський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Вільнянської районної ради, який і  розпочав свою діяльність після 
внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.                                                                                                                                                                                                                                                   

 З Національною службою здоров'я України укладено договір про медичне 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 27 грудня 2018 
року. У січні 2019 року отримано ліцензію на медичну  практику. 

Всі АЗПСМ підключені до мережі інтернет, встановлена та налаштована 
комп’ютерна техніка лікарям, підключені до МІС «Поліклініка без черг». Всі 24 
лікарі забезпечені комп’ютерами. Станом на 31.01.2019 р. підписано   29875 
декларацій, (населення району - 46966 чол.), що  складає 64%.  

Мережа лікувально-профілактичних закладів району станом на 01.01.2019 
року включає в себе: 3 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини у 
м.Вільнянськ, 8 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у сільській 
місцевості (всього 11 АЗПСМ); 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; 19 
фельдшерських пунктів. 

Для проведення лікарями лікування хворих вдома, патронажів вагітних, 
дітей до 1 року, надання невідкладної медичної допомоги хворим та при 
необхідності їх транспортування в лікувальні заклади району та області, всі 
амбулаторії  забезпечені легковими автомобілями.  

Заклади забезпечені сухожаровими шафами, холодильним обладнанням, 
ЕКГ-апаратами, глюкометрами, отоофтальмоскопами, небулайзерами, 
дихальними мішками АМБУ, ростомірами, вагами електронними педіатричними, 
пульсоксиметрами, тонометрами із стетоскопами, стерильним матеріалом, ліками 
та сучасними дезінфікуючими засобами. Значну частину діагностичної апаратури 
було надано Світовим банком на протязі 2017- 2018 рр. 

Всі медичні працівники АЗПСМ м. Вільнянськ та  сільських лікувальних 
закладів мають фельдшерські сумки з необхідним набором діагностичної 
апаратури та медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги. В 
АЗПСМ району створені автоматизовані робочі місця для лікарів.  

Залишається нагальною проблемою кадрове забезпечення галузі охорони 
здоров’я району. Станом на 01.01.2019 р. при штатній чисельності медичного 
персоналу 240 одиниць, фактично зайняті посади 172 з них:  

лікарських штатних посад 43,25 од., фактично зайнятих – 30,25;  
середнього медперсоналу штатних посад 113 од., фактично зайнятих – 77. 
Укомплектованість комунального закладу лікарями на сьогодні складає – 

69,9%,  середнім медичним персоналом – 68,4%. Фактично працює 24 лікаря та 64 
середніх медичних працівника. Всі лікарі мають спеціалізацію «сімейна 
медицина»  та    мають   відповідні сертифікати. Атестовані та мають категорії. Не 
атестовано 3 лікарі – молоді спеціалісти.  

З метою забезпечення медичними кадрами лікувально-профілактичних 
закладів району за цільовим направленням в медичних ВУЗах м. Запоріжжя у 
2018 році навчалося 4 чол.: за фахом «лікувальна справа» - 3 чол., 1 чол. - 
«педіатрія». За бюджетні кошти на підставі тристоронніх угод навчається 2 чол., 
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які зараз проходять інтернатуру. За 6 років  навчання студентів сплачено 169,5 
тис.  грн., за їх інтернатуру – 11,644 тис. грн.  

Значна увага приділяється військовослужбовцям, звільненим у запас, які 
були призвані на військову службу під час мобілізації.  Забезпечено проведення їх 
обов’язкового медичного огляду. Із 375 військовослужбовців, що підлягали 
огляду, оглянуто 341 осіб, що складає 90,9 %. Демобілізованих  
військовослужбовців, у яких виявлені порушення у стані здоров’я,  направлено на  
амбулаторне стаціонарне обстеження у заклади охорони здоров’я області. 
Амбулаторне  лікування отримали 101 особа. Санаторно-курортне лікування 
отримали 120 осіб (з них, в санаторіях України – 43, в санаторії медичної 
реабілітації «Глорія» - 65), у  відділеннях психологічної реабілітації - 12. 

Широко впроваджуються лікарями Центру стаціонарозамінюючі форми 
лікування, такі, як стаціонари вдома та стаціонари денного перебування.  В 
лікувально - профілактичних закладах району первинного рівня 98 ліжок денного 
стаціонару, з них 54 ліжка в ЛПЗ сільської місцевості.  
 
Денний стаціонар 

Назва   лікувально-
профілактичного  закладу 

Всього  
ліжок 

Всього  
хворих 

Всього 
л/день 

Серед. 
 л/день 

К-сть 
пролікованих на  

10 тис.нас. 
     2018 2017 
КНП «Вільнянський 
ЦПМСД» ВРР 

69 3044 21499 7,1 648,1 709,2 

 
Стаціонари вдома 

Назва  лікувально-
профілактичного закладу 

Всього 
хворих 

Всього 
ліжко/днів 

Середній 
л/день 

К-сть 
пролікованих на 

10 тис. нас. 
     2018 2017 

Всього 1573 10992 6,9 334,9 517,4 
Дорослі 1116 7804 6,9 294,0 482,8 

КНП «Вільнянський 
ЦПМСД» ВРР 

Діти 457 3188 6,9 507,1 664,4 

Робота амбулаторій загальної практики – сімейної медицини КНП «Вільнянський 
ЦПМСД» ВРР за 2017 – 2018 р.р. 

План відвідування Виконано  всього  
2018 2017 2018 2017 

Всього КНП «Вільнянський 
ЦПМСД» ВРР 

112647 93424 154205 150068 

 

Аналізуючи план виконання імунізації  дитячого населення району за  
минулий рік  слід відзначити, що відсоток виконання щеплення проти керованих 
інфекцій значно вищий, ніж за аналогічний період 2017 року та перевищує 
середньообласний показник.  

Фінансування первинної ланки у загальному обсязі галузі «Охорона 
здоров’я» району складає 31,3%. Загальна сума затвердженого кошторису на 2018 
рік складає 19 841,320 тис. грн., виконано за 2018 рік в сумі 18 252,988 тис. грн. у 
відсотках становить: 
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заробітна плата за нарахуванням – 12 964,321 тис. грн. – 71,0 %; 
медикаменти та вироби медичного призначення – 729,799 тис.грн.- 4,0 %; 
енергоносії – 1 077,197 тис. грн. – 5,9 %; 
пільгові рецепти – 2 536,203 тис. грн. – 13,9 %  
інші видатки – 945,468 тис. грн. – 5,2 % 
Затверджена сума бюджету на 1 мешканця складає 422,46 грн. Середня 

заробітна плата лікарів складає 7383 грн., середнього медичного персоналу – 4759 
грн. Вартість одного лікарського відвідування складає - 20,72 грн. 

В структурі витрат на лікування 77,6% займає забезпечення ліками за 
пільговими рецептами амбулаторних хворих. Кошти використовуються на 
забезпечення ІВВВ, УВВВ, УВД, значна увага приділяється забезпеченню 
безкоштовними ліками дітей до 1 року, дітей з багатодітних сімей, дітей- 
інвалідів, дітей з органними захворюваннями (муковісцидоз, передчасний 
статевий розвиток центрального ґенеза, ювенільний ревматоїдний артрит), хворих 
з пересадженими нирками, хворих на цукровий діабет, нецукровий діабет,  
бронхіальною астмою та онкологічним  хворим. 

На покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних 
закладів Вільнянського району за 12 місяців 2018 року використано кошти в сумі 
1024,584 тис. грн. ( у т.ч. 607,346 тис. грн. - кошти районного бюджету; 387,238 
тис.грн. – кошти Світового банку; 30 тис.грн.- депутатські кошти).  

Придбано обладнання на загальну суму 176,3 тис. грн.; придбано санітарний 
автомобіль для надання первинної медичної допомоги  для АЗПСМ  с.Михайло-
Лукашеве за 222,335 тис. грн.; проведені поточні ремонти на загальну суму 
105,403 тис.грн., у ч.т.15 000 тис. грн. (депутатські кошти) витрачено на ремонт 
маніпуляційного кабінету АЗПСМ с. Матвіївка та 90 403 тис. грн. – на поточний 
ремонт приміщення АЗПСМ селища Кам’яне; встановлено металопластикові 
вікна, двері та придбано і встановлено бетону огорожу на ФАП с.Новогупалівка 
на загальну суму 70 тис. грн.; встановлено газобалонне обладнання на автомобіль 
АЗПСМ с. Михайло-Лукашеве на суму 20 тис.грн.; виготовлено проектно-
кошторисну документацію на проведення реконструкції вузлів обліку газу в 
АЗПМС с. с. Солоне та ФП с. Антонівка на суму 43,267 тис.грн. 

У рамках проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі 
у людей» здійснена поставка на загальну суму 387,238  тис.грн. а саме: 
          - апарати для вимірювання кров’яного тиску в кількості 91 шт; 
          - манжети на стегно для вимірювання кров’яного тиску на нижніх кінцівках 
в кількості 11 шт.; 
           - діагностичні набори (ото-/офтальмоскопи) – 43 шт.; 
          - пульсоксиметри – 31 шт.; 
          - медичні сумки (сумка укладка лікаря) – 89 шт. 
          - холтерівський монітор для вимірювання АТ – 1шт. 
          - центрифуга – 1 шт. 

Протягом року в районі  активно виконувалися Програми: 
Цільова програма «Цукровий діабет», яка існує у Вільнянському районі з 

2013 року. До теперішнього часу хворі на цукровий діабет 2 типу за рахунок 
районного бюджету забезпечуються безкоштовно цукрознижуючими 
препаратами, окрім препаратів по програмі «Доступні ліки». На 2018 рік виділено 
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892,667  тис.грн., використано 541,565 тис. грн. (хворих 973 чол., близько 917, 44 
грн. на пацієнта); 

Цільова соціальна програма протидії захворюваності на туберкульоз у 
Вільнянському районі на 2017 – 2021 роки, За 12 місяців 2018 року придбано 
13578 доз туберкуліну на суму 315 тис. грн. (ціна за дозу 23,20 грн.); 

Програма профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) 
хвороб у Вільнянському районі існує в районі з липня 2017 року. За 12 місяців 
2018 року використано – 107,227 тис. грн. рік (виділено 435,444 тис. грн..) на 
лікарські препарати Хуміра та Уропрес для хворої з нецукровим діабетом. Також 
окрім вказаних препаратів заплановані кошти на лікарські препарати диферелін, 
методжек, фолієва кислота, диклоберл, L – тироксин, які надаються за пільговими 
рецептами хворим безкоштовно; 

Програма удосконалення системи надання медичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю у Вільнянському районі( яка існує в районі з 2013 року) 
на 2018 -2022 роки. На 2018 рік виділено 849, 893тис.  грн., що складає 141, 648 
тис. грн. на одного хворого; 

Програма з боротьби з онкологічними захворюваннями у Вільнянському 
районі на період з 2017–2021 роки. Онкологічні хворі 100 % безкоштовно 
забезпечені знеболювальними препаратами. У 2018 році виділено 254,021 тис. 
грн. та використано – 237 600 тис. грн.;  

Програма енергоефективного використання паливно-енергетичних ресурсів 
у Вільнянському районі на 2016-2020 роки. Виділено за рахунок районного 
бюджету 20 тис. грн. на проведення модернізації котельні та придбання газового 
лічильника в АЗПСМ с. Петро-Михайлівка та використано 19,495 тис. грн. 

Програма розвитку галузі «Охорона здоров’я» Вільнянського району на 
2016 – 2020 роки. За 12 місяців 2018 року за рахунок районного бюджету було 
виділено 356,644 тис. грн., у тому числі на: придбання автомобіля Sens, 
комп’ютерної техніки, проведення поточного ремонту в АЗПСМ с. Матвіївка, 
оплату за студентів, які проходять інтернатуру. 

Також в районі запроваджено Державну програму «Доступні ліки». 
Укладені угоди із чотирма суб’єктами господарювання, до роботи залучено 8 
аптечних закладів. На 2018 рік виділено 1148,141 тис. грн. та використано за 12 
місяців 1134,166 тис. грн., всього забезпечено 9748 чол.: на сердцево-судинні 
захворювання 8433 чол., бронхіальну астму 257 чол., цукровий діабет 1058 чол. 
Всього 9748 чол. 

По результатам Експертного висновку акредитаційної комісії  від 24.09.2018 
року районній лікарні  присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію. 

Чисельність Вільнянської ЦРКЛ станом на 01 січня 2019 року всього 292 
особи   (410,25 за штатом), із них: 

лікарі – 49  (74,75 за  штатом); 
середній медичний персонал – 113 (162,0 за штатом);                                     
молодші медичні сестри – 74 (97,5 за штатом);  
інший персонал – 56 (76,0 за штатом)  
На постійному контролі керівництва ЦРКЛ, знаходиться забезпечення 

своєчасного підвищення кваліфікації медичних працівників. Для зміцнення 
кадрового потенціалу ЦРКЛ необхідно укомплектувати посади лікаря-
офтальмолога, лікаря-онколога, лікаря-анестезіолога, лікаря - отоларинголога. 
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В складі Вільнянської центральної районної комунальної лікарні 
функціонує поліклінічне відділення, яке здійснює медичну практику за 17 
лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, наркологія, психіатрія,  
дерматовенерологія, ендокринологія, кардіологія, неврологія, 
оториноларингологія, офтольмологія, рентгенологія, травматологія, урологія, 
онкологія, стоматологія, хірургія,  фтизіатрія, інфекційні захворювання. Планова 
потужність поліклінічного відділення Вільнянської ЦРКЛ складає 260 відвідувань 
на добу, фактична потужність складає понад 900 відвідувань на добу.      
 Щорічно в поліклініці  здійснюється  понад 170  тис. відвідувань жителями 
району, з них жителями села – близько  85 тис. відвідувань.   
      В поліклінічному відділенні працюють лікарі вищої кваліфікаційної 
категорії  4 чол., першої – 11 чол. , другої – 8 чол.,  21 медична сестра, 7 
молодших медичних сестер та 3 медичних реєстратора. Пацієнти, що не 
потребують цілодобового медичного спостереження, лікуються у денному 
стаціонарі поліклініки.  

Одним із серйозних захворювань нашого часу є захворюваність на злоякісні 
новоутворення. Захворюваність на злоякісні новоутворення серед населення 
Вільнянського району  за  минулий рік зменшилась. Взято на облік хворих з 
вперше в житті встановленим діагнозом - 147 чоловік (2017 р.- 192 чол.). На 
спеціальне лікування онкохворих за рахунок районного бюджету витрачено у 
2018 році -  837,5 тис.грн. 

На особливому контролі в районі захворюваність на туберкульоз, в силу 
географічних та демографічних особливостей району вона висока. Всього за 12 
місяців  2018 року в районі виявлено та взято на облік 42 хворих, що вперше 
захворіли на туберкульоз, з них з туберкульоз легень 39 осіб, 92,9%, хворих з 
позалегеневим процесом – 3 чол.  

За 2018 рік з вперше виявлених 42 хворих - 8 чол. (19,1%) жителі міста і 34 
чол. (80,9%) жителі села. Профілактичні заходи щодо попередження випадків 
захворювання на ТБ, головним чином, полягають у профілактичних оглядах 
населення з метою виявлення хворих на ТБ, а також щепленнях дітей. При 
річному  плані по району флюорографічного обстеження 25055 чол. обстежено 
23379 чол.,  93,1%, (2017 р. – 90,9%).  

Здоров'я матері та дитини є одним із пріоритетних напрямків в галузі 
охорони здоров'я району. Акушерсько-гінекологічне  допомога жінкам району  
надається як  в  жіночій консультації Вільнянської ЦРКЛ так і в стаціонарному 
відділенні.   

Жіноче населення району складає  25002 жінок - в т.ч. сільських мешканок 
– 16142. Для жіночої консультації, з метою поліпшення обслуговування жіночого 
населення, адміністрацією ВЦРКЛ придбано кардіотокограф, сучасний відео-
кольпоскоп, комп’ютер. 

У пологовому відділенні ЦРКЛ впроваджуються нові методики, щодо 
раціонального ведення пологів, профілактики, діагностики та лікування 
ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду, де цілодобово надається 
стаціонарна акушерська та неонатологічна допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим Вільнянського і Новомиколаївського районів. Пологове 
відділення розраховане на 20 ліжок, із них 10 ліжок патології вагітних. У 
пологовому відділенні пологи ведуться згідно новим перинатальним технологіям, 
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проводяться партнерські пологи. Спільне перебування матері і дитини становить  
-100% при відсутності протипоказань. Кожна породілля має можливість 
знаходитися в індивідуальній післяпологовій палаті сумісно зі своїм партнером. 

Актуальною проблемою сьогодення є збереження здоров'я дітей. 
Педіатричну допомогу в районі  надають 10 лікарів – педіатрів, з них: у дитячому 
відділенні – 2; пологовому відділенні – 1; в сімейних амбулаторіях – 7. 
Укомплектованість лікарями-педіатрами на 63,49% (по районах на 60,85%)  

Показник малюкової смертності становить за 2018 р.- 2,65% (померла 1 
дитина), по районах області - 9,94%. 

В районі забезпечується виконання діючої нормативної бази з питань 
організації профілактичної роботи серед дитячого населення району. 
Використовуються всі наявні ресурси для забезпечення якісною медичною 
допомогою дитячого населення району. Захворюваність серед дитячого населення  
зменшилась з 990,92  у 2017,  до 976,14 у 2018 році. 

Відділення в достатньому обсязі забезпечено медичними препаратами. Діти 
пільгових категорій та діти першого року життя отримують лікування за 
бюджетні кошти незважаючи на скорочення обсягу фінансування. Діти першого 
року життя отримують молочні суміші, які готуються в молочній кімнаті, 
харчування дітей безкоштовне. Харчування дітей старшого віку трьохразове з 
обов’язковим отриманням м’яса або риби. 
          Районна лікарня є основною медичною установою в системі надання 
спеціалізованої  допомоги жителям району на вторинному рівні.  В грудні 2018 
року Вільнянська центральна районна комунальна лікарня перетворена 
(реорганізована) в комунальне некомерційне підприємство «Вільнянська районна 
багатопрофільна лікарня» Вільнянської районної ради. В стаціонарних 
відділеннях лікарні надається цілодобова допомога пацієнтам, як в плановому, так 
і в ургентному (терміновому) порядку, відпрацьована система контролю якості 
діагностики і лікування хворих для всіх стаціонарних відділень.  

На особливому  контролі  адміністрації  ЦРКЛ раціональність використання 
ліжкового фонду районної лікарні, її матеріально-технічне забезпечення. В 
стаціонарних відділеннях  лікарні надається цілодобова допомога пацієнтам, як в 
плановому, так і в ургентному порядку, відпрацьована система контролю якості 
діагностики і лікування хворих для всіх стаціонарних відділень. 
        Ліжковий фонд ЦРКЛ станом  на 31.12.2018 р. становив  180 ліжок, 
забезпеченість на 10 тис. населення - 38,3, що нижче за показники по районах 
області, які склали  - 45,5. 

Структура стаціонарних відділень по ЦРКЛ: 
- терапевтичне відділення №1 – 50 ліжок; №2 – 10 ліжок в с. Петро-

Михайлівка на базі колишньої дільничної лікарні; 
- хірургічне відділення – 40 ліжок (в тому числі 15 хірургічних ліжок, 10 

травматологічних ліжок, 15 гінекологічних ліжок); 
- дитяче відділення – 40 ліжок  (включно 15 дитячих інфекційних ліжок); 
- пологове відділення – 20 ліжок; 
- неврологічне відділення – 20 ліжок;  
- відділення реанімації та інтенсивної терапії на 9 ліжок (в межах ліжкового 

фонду та загальної штатної чисельності ЦРКЛ). 
З метою приведення у відповідність до Структури Вільнянської ЦРКЛ  у 
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новій редакції, затвердженої рішенням Вільнянської районної ради від 21.12.2018 
№19, наказом ЦРКЛ від 29.12.2018 № 345 оптимізовано терапевтичний ліжковий 
фонд і зменшено кількість ліжок з 60 до 40 ліжок. З 01.01.2019 ліжковий фонд  
ЦРКЛ становить 160 ліжок, забезпеченість на 10 тис. нас. з 01.01.2019 складає - 
34,07. На  сьогодні  наявний  ліжковий  фонд  задовольняє  потреби  населення  
району  в  стаціонарній  медичній  допомозі - впроваджені стаціонарозамінюючі 
методи лікування - денні стаціонари поліклініки, стаціонари вдома, 
лапароскопічні хірургічні втручання, після яких перебування пацієнтів в 
стаціонарі в післяопераційному періоді зменшено вдвоє.  
       Вільнянський район  розташований  в  приміській  зоні,  значна  частина  
населення  працює  на  підприємствах  і  в  установах  обласного  центру  і  має  
змогу також отримувати  стаціонарне  лікування  в  відомчих  ЛПЗ  м. Запоріжжя. 
        План ліжкоднів за 2018 р. виконано на - 97.2%.  Показник роботи ліжка  
склав 296,6 (2017- 307,6), показник оберту ліжка –34,3 (2017- 33,5). Середній 
термін лікування склав 8,7 проти 9,2 в 2017році.  

Стаціонарна допомога терапевтичного профілю жителям Вільнянского 
району надається на базі 50 ліжок.  Основна задача ординаторів терапевтичного 
відділення полягає в поліпшенні співпраці з сімейними лікарями, вдосконаленню 
відбору для проведення реабілітаційного лікування, впровадження сучасних схем 
лікування та обстеження відповідно сучасним стандартам і міжнародним 
протоколам.         
        Наявність у лікарні обладнання для проведення ЕХО-КС, дуплексного 
дослідження судин кінцівок, нирок, екстра- і інтракраніальних судин голови і шиї, 
добового моніторування ЕКГ і АТ, ФГДС з можливістю проведення біопсії, 
ректороманоскопія, цифрова ФГ, рентгенологічного дослідження стравоходу, 
шлунка і товстого кишечника, УЗД черевної порожнини, спірографії дає 
можливість проводити діагностичний пошук на високому рівні у відповідності з 
сучасними протоколами. У лікуванні пацієнтів з бронхо-легеневої патологією 
використовуються сучасні небулайзери, що дає можливість зменшити терміни 
госпіталізації. Протягом останніх 2-х років пацієнтам госпіталізованим з 
діагнозом ГКС з підйомом ST активно проводиться тромболітична терапія за 
умови надходження в терміни обумовлені протоколом, з подальшим 
переведенням в Запорізький обласний центр серцево-судинних захворювань для 
проведення коронарографії та стентування. За 2018 рік проведено 13 
тромболізисів, в середньому по районах - 6. 

У хірургічному відділенні у 2018 році поліпшено матеріально-технічну 
базу: придбано апарат УЗД для стаціонару хірургії, гінекології та ВАІТ. Навчені 
роботі з УЗД і проводять дослідження 4 сертифікованих лікаря. Зроблено 1007 
досліджень. Придбано артроскоп з можливістю оперативного лікування, навчений  
роботі з апаратом лікар-травматолог. У відділенні в повному обсязі є 
медикаменти та витратні матеріали для надання екстреної хірургічної допомоги. 
Частково є медикаменти для планових хворих: антибіотики, спазмолітики, 
анальгетики, судинні препарати, антикоагулянти, розчини, витратні матеріали. 

В лікарні відпрацьована система контролю якості діагностики і лікування 
хворих для всіх стаціонарних відділень. В ЦРКЛ  постійно проводиться робота, 
спрямована на підвищення якості та доступності медичної допомоги  жителям 
Вільнянського району шляхом впровадження сучасних протоколів лікування  
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хворих, нових технологій, профілактики захворювань,  зміцнення матеріально-
технічної бази лікарні. 

На утримання лікарні за  2018 рік витрачено 38351,2 тис.грн., з них за 
рахунок державної медичної субвенції 31441,3 тис. грн. або 82,0%, за рахунок 
коштів районного бюджету 6909,9 тис.грн., або 18,0%. Фінансування вторинної 
медичної допомоги на одного мешканця району забезпечено в обсязі 816,57 грн.   
(2017 р. – 705,70 грн.) 

Витрати на забезпечення медикаменти протягом звітного періоду 
становлять 5317,4 тис.грн. У структурі загальних витрат на лікування 63,9% 
становить відпуск медикаментів хворим пільгових категорій при амбулаторному 
лікуванні (цукровий діабет – 2548,8 тис.грн., психічні захворювання – 243,0 
тис.грн., онкологічні захворювання – 600,0 тис.грн., діти з інвалідністю до 18 
років – 8,7 тис.грн.). Значна увага адміністрації лікарні приділяється харчуванню 
хворих у стаціонарі. Раціон харчування приводиться до норм фізіологічних 
потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії, затверджених 
наказом МОЗ України № 1073 від 03.09.2017. Розраховується потреба в білках, 
жирах, вуглеводах, вітамінах та енергії у розрізі вікових груп. Раціон хворих 
включає м'ясні, рибні, молочні, овочеві страви, хлібобулочні вироби, фруктові 
узвари. На придбання продуктів харчування витрачено 590,1 тис.грн. Фактична 
вартість 1-го ліжко-дня по харчуванню за  2018 рік становить 13,82 грн.,( за 2017 
р. – 11,49 грн.), серед районів області за  2018 р - 5,76 грн. Вартість  харчування 
інвалідів війни у стаціонарі Вільнянської ЦРКЛ становить 34,46 грн. на добу.  
        Забезпечення продуктів харчування здійснюється не лише за бюджетні 
кошти,  а й  за рахунок спонсорської допомоги, зокрема, борошно, крупи, олію, 
мед, овочі, фрукти надають господарства району, що становить 14% від загальних 
витрат на харчування. 

Постійна дієва увага адміністрації Вільнянської ЦРКЛ приділяється 
зміцненню матеріально-технічного стану закладу з метою покращення 
діагностики, лікування та умов перебування пацієнтів,  умов праці медичного 
персоналу та дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог 
законодавства.  Завдяки підтримці районної влади, фінансуванню значних обсягів 
коштів з районного бюджету (за останні 4 роки – понад 5 млн. грн.),  на сьогодні 
лікарня забезпечена діагностичним обладнанням (гастрофіброскоп, 
ректороманоскоп, цистоуретроскоп операційний, апарат ультразвукової 
діагностики, електрокардіографи, фетальні монітори, три пристрої для 
проявлення рентгенівської плівки, захисне обмундирування для 
рентгенологічного відділення: /фартух, комір, 2 комплекти пластин, ліхтар 
рентгенологічний/,  сучасний візуалізаційний кольпоскоп в жіночій консультації, 
спірограф для проведення профілактичних медичних оглядів, офтальмоскоп, 
дефібрилятор з монітором відстеження), обладнанням для забезпечення 
лікувального процесу (набір для артроскопічних втручань, електрохірургічний 
апарат, стоматологічна установка з компресором для дитячого населення,  
фізіотерапевтичне обладнання, медичний інструментарій  ,  для стоматологічних 
кабінетів,  для травматологічних втручань, для отоларингологічного кабінету,  для 
перев'язувального кабінету, для операційної хірургічного відділення, набір 
біполярних інструментів для лапароскопа), стерилізаційним обладнанням (є в 
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наявності 7 камер для зберігання стерильних виробів "ПАНМЕД",  2 кварцевих 
стерилізатори дрібного стоматологічного інвентарю, парові стерилізатори, 
автоклав високого тиску, бактерицидна шафа для зберігання ендоскопів,  
дезінфекційна камера, термозварювальний імпульсний апарат для пакування 
стерильних медичних виробів), також придбано автомобіль «Сенс», пральну 
машину на 10 кг, оновлюється холодильне обладнання для зберігання 
медикаментів та продуктів харчування, постійно закуповується комп'ютерна 
техніка, зростає кількість автоматизованих робочих місць, впроваджується 
система електронного реєстру хворих, програма «Поліклініка без черг».  

Здійснено капітальні ремонти хірургічного відділення, поліклініки, 
коридору першого поверху головного корпусу та приміщень клініко-
діагностичної лабораторії на загальну суму 1746,0 тис.грн.  

Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу 
на встановлення ліфтового обладнання в лікувальному корпусі лікарні вартістю 
40,5 тис.грн. 

Постійно впроваджуються енергозберігаючі заходи, здійснюється заміна 
вікон, дверей, проводяться поточні ремонти в підрозділах. На протязі  останніх 
семи років у Вільнянській ЦРКЛ експлуатується збудована модульна котельня на 
індивідуальному газовому опаленні, що дало змогу заощаджувати щороку 
близько 30 % коштів на опалення, оскільки вартість 1 Гкал тепла, що виробляє 
власна котельня становить 1772,79 грн., а вартість централізованого опалення 
становить 2460,90 грн. за 1 Гкал. 

За звітний період в районі вдалося стабілізувати основні показники здоров’я 
населення, а окремі покращити. 

 
Розвиток освіти 

 
Для забезпечення громадян рівним доступом до якісної освіти у районі 

сформована мережа закладів загальної середньої освіти. В її складі 22 заклади 
загальної середньої освіти  на 4257 учнів, з них: 

 

  1 - ЗЗСО  І ступеня 
  2 - ЗЗСО   І-ІІ ступенів 
14 - навчально-виховних комплексів «заклад дошкільної освіти – 

заклад загальної середньої освіти» 
  1 - гімназія 
  4 - ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

 
При Вільнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 відкрито 9 - 12 класи із вечірньою 

формою навчання. Мережа класів із вечірньою формою навчання забезпечує 
можливість здобуття загальної середньої освіти особами, які позбавлені волі і 
тимчасово знаходяться у виправних установах виконання покарань №20, №55, 
№101.  

При Вільнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 функціонує районна очно-заочна 
профільна школа, де учням району відкрито рівний доступ до міжшкільних 
факультативів з історії України, української мови, математики, біології, географії, 
англійської мови.  
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В 6-ти закладах освіти району відкрито 8 груп  з дистанційною формою 
навчання. 

З метою оптимізації мережі освітніх закладів району у 6 закладах не 
відкрито десяті класи (Антонівський, Купріянівський, Московський, 
Новогупалівський, Привільненський, Тернівський НВК); одинадцяті класи - у 5 
закладах  (Дружелюбівський,  Купріянівський, Московський, Привільненський, 
Тернівський  НВК). 

До місць навчання та додому здійснювалося регулярне і безоплатне 
перевезення  1146 дітей. Автобусний парк налічує 13 транспортних одиниць. За 
рахунок коштів районного бюджету в звітному періоді було витрачено на ремонт 
шкільних автобусів 179,741 тис.грн. (Дружелюбівського, Любимівського, 
Соколівського, Привільненського та Тернівського НВК). 

На балансі закладів освіти району обліковується 34 навчальних 
комп’ютерних комплексів, в яких обладнано 327 робочих місць. Всього у 
закладах освіти району налічується 584 персональних комп’ютери, які 
використовуються в освітньому процесі, управлінсько-господарській діяльності, 
для ведення бібліотечного фонду; 99 одиниць портативних комп’ютерів 
(ноутбуків, нетбуків); 65 класів із інтерактивним обладнанням та засобами 
візуалізації. 

22 заклади освіти та ЦДЮТ підключено до глобальної мережі Інтернет. 
Всі заклади освіти району мають власні веб-сайти.  
З метою підтримки організаційної та управлінської діяльності у навчальних 

закладах освіти району ведеться робота з програмним засобом «Курс Школа», за 
допомогою якого створено звітну документацію та інше. 

Продовжується робота щодо активного впровадження та використання 
програмних засобів «Курс. Школа» та «Курс. Дошкілля», електронної реєстрації 
дітей в дошкільні навчальні заклади. 

У  п’яти закладах  освіти району: Вільнянських загальноосвітніх школах        
І-ІІІ ступенів №1, 2, 3, Вільнянської гімназії «Світоч», Матвіївського 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу «Всесвіт»  за кошти 
передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. 
№920-р «Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій 
Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році» 
та кошти районного бюджету закуплено комп’ютерне обладнання на загальну 
суму 357,592 тисяч гривень для облаштування робочого місця вчителя початкової 
школи. 

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу учнів щороку 
забезпечується участь учнів закладів освіти району в олімпіадах з базових 
дисциплін та  конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої 
академії наук.  

У  2017-2018 навчальному році у ІІІ (обласному) етапі олімпіад з базових 
дисциплін команда району виборола 18 призових місць.  

На обласному рівні конкурсу Малої академії наук переможцями визнано 10 
учнів закладів освіти району.  

Відповідно до рішення районної ради від 27.10.2017 №29 «Про 
затвердження Положення про персональні премії Вільнянської районної ради  в 
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галузі освіти для обдарованої та талановитої учнівської молоді Вільнянського 
району»  28 переможцям олімпіад, конкурсів призначено персональні премії  
Вільнянської районної ради  в галузі освіти на суму 39,2 тис.грн. 

Влітку 2018 року забезпечено літній відпочинок дітей, які потребують 
соціального захисту, працювало 7 таборів з денним перебуванням. Загалом 
змістовним дозвіллям у них було охоплено 876  дітей пільгових категорій.  

У цей же період було організовано роботу  літніх мовних шкіл на базі всіх 
22 закладів загальної середньої освіти до яких було зараховано 843 дитини.  

З 01.09.2018 року розширено мережу інклюзивних класів, які були відкриті 
у: 

Вільнянській загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів №1 два  інклюзивні 
класи  (1 та 5), де навчаються 4  учні; 

Вільнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2  три інклюзивні  
класи (2, 3 та 6), де навчаються 6  учнів; 

Матвіївському загальноосвітньому навчально-виховному комплексі 
«Всесвіт» два класи (1 та 3) - 2 учня;  

Вільнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3  три  класи (1, 2 та 4)  
- 5 учнів;   

Соколівському навчально-виховному комплексі -  один  клас (3)  - 2 учні.  
Для покрашення умов навчання дітей з особливими потребами у 

Вільнянській ЗОШ № 2 проведено поточний ремонт кабінету дефектолога та у  
Матвіївському ЗНВК «Всесвіт» облаштовано медіатеку. 

 

З 22 закладів освіти району, у 9 - функціонують власні приміщення 
харчоблоків, у 13 закладах - обладнані роздаткові пункти. Вартість харчування у 
2018 році однієї дитини на день у закладах дошкільної освіти складало до 35 
гривень, у закладах загальної середньої освіти до 20 гривень, у інтернаті при 
Вільнянській гімназії «Світоч» - до 45 гривень. За рахунок бюджетних асигнувань 
у закладах освіти району харчувалася 481 дитина, за кошти сільських рад – 155 
учнів 1-4 класів  та 37 вихованців закладів дошкільної освіти. 

У 2018 році витрати на харчування склали 3207,0 тис.грн., з яких 2366,6 
тис.грн. - кошти районного бюджету, 840,4 тис.грн. – кошти сільських рад. 

 

З метою забезпечення енергозбереження з районного бюджету витрачено: 
560,041 тис.грн. на заміну вікон на склопластикові у Вільнянській гімназії 

«Світоч», Вільнянських ЗОШ №2,3, Кам'янській ЗОШ та Центрі дитячої та 
юнацької творчості м. Вільнянська;  

1129,8 тис.грн. на підготовку котелень до нового опалювального сезону, а 
саме: облаштування приладами дистанційної  передачі  даних(203,6 тис.грн.);  
реконструкцію, технічне переоснащення  та паспортизацію котелень (921,2 
тис.грн.);  перевірку вентиляційних каналів(5,1 тис.грн.).  

197,6 тис. грн на покращення стану пожежної та техногенної безпеки в 
закладах освіти району (60 тис.грн.- облаштування блискавкозахисту 
Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1; 92,723 тис.грн. – обробка 
дерев'яних  конструкцій покрівель Матвіївського ЗНВК «Всесвіт», 6 тис.грн. - 
поновлення плану локалізації аварійних ситуацій Михайлівського  НВК, 5 
тис.грн. – придбання пожежного гідранта для Матвіївського ЗНВК «Всесвіт», 4,6 

тис.грн.– придбання та перезарядка вогнегасників Новогупалівського НВК та 
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Матвіївського ЗНВК «Всесвіт», 2,37 тис.грн.- обслуговування автоматичної 
установки пожежної сигналізації Новогупалівського НВК та Вільнянської гімназії 
«Світоч»; 39,6 тис.грн. -  проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання 
приладів захисту електромереж та електроустановок від короткого замикання всіх 
закладів освіти).  

За рахунок районного бюджету  проведено: 
ремонт покрівлі Матвіївського ЗНВК «Всесвіт» на суму 120 тис.грн.; 
ремонт актової зали  Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№3 вартістю  388,149 тис.грн. 
На облаштування освітнього середовища 1 класів закладів загальної 

середньої освіти району спрямовано державних коштів 1489 тис.грн., а саме:  
  579,761тис.грн. для закупівлі дидактичних матеріалів; 
  485, 694 тис.грн. для закупівлі сучасних меблів; 
  358,697 тис.грн. для закупівлі комп'ютерного обладнання та відповідного 
мультимедійного контенту; 
  64,857 тис.грн. для виплат витрат на відрядження педагогічних працівників; 
  238,718 тис.грн. коштів районного бюджету та 477,4 тис.грн. коштів іншої 
субвенції з місцевого бюджету на виконання заходів Програми сприяння 
виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 
2017-2020 роки. 

Навчально-виховний процес в закладах освіти  району  забезпечують 513 
педагогічних працівників. 

З метою підвищення професійної підготовки: 
впродовж серпня 2018 року проведено дві очні сесії тренінгу за Концепцією 

Нової української школи для учителів, які у 2019-2020 навчальному році 
працюватимуть у перших класах;  

29 серпня 2018 проведено засідання районного методичного об’єднання 
учителів початкових класів «Впровадження Концепції Нової української школи у 
закладах загальної середньої освіти Вільнянського району»; 

для забезпечення ефективного управління освітнім процесом  питання 
«Концепція Нова українська школа: перші кроки реалізації в закладах освіти 
Вільнянського району та пріоритетні завдання» розглянуто на розширеній колегії 
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 30 серпня 2018 року;  

26 вересня 2018 року проведено семінар для заступників директорів з 
навчально-виховної роботи «Формувальне оцінювання учнів 1-х класів Нової 
української школи»; 

з 25 до 29 жовтня 2018 року на базі Вільнянської гімназії «Світоч» 
проведено заключну очну сесію підвищення кваліфікації вчителів початкової 
школи за Концепцією « Нова  українська школа» для вчителів, які у 2019-2020 
навчальному році працюватимуть у перших класах. 
 

В районі працює 21 заклад дошкільної освіти:  
- 3 заклади дошкільної освіти  (ясла-садок № 3 «Сонечко», ясла-садок № 5 

«Казочка», ясла-садок № 6 «Дзвіночок») Вільнянської міської ради; 
- 4 заклади дошкільної освіти у сільській місцевості (Михайло-Лукашівської 

сільської ради «Берізка», Михайлівської сільської ради «Маячок», Кам’яної 
селищної ради «Барвінок», Гнаровської  сільської ради «Гнаровчата»); 
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- 3 заклади дошкільної освіти з повним режимом перебування у складі  
навчально-виховних комплексів: Матвіївському ЗНВК «Всесвіт», 
Люцернянському НВК, Михайлівському НВК ім. О.Т.Слободчикова; 

-  2  заклади дошкільної освіти з чотирьох годинним перебуванням та 
одноразовим харчуванням  у складі Купріянівського та  Дружелюбівського НВК; 

-  1 заклад дошкільної освіти з трьох годинним перебуванням та одноразовим 
харчуванням у складі Московського  НВК; 

-  8  закладів  дошкільної освіти з трьох годинним перебуванням, що дає 
можливість  забезпечити реалізацію права дітей сільської місцевості на здобуття 
дошкільної освіти, у складі  Тернівського, Соколівського, Солоненського, 
Максимівського, Привільненського, Новогупалівського,  Антонівського, 
Любимівського НВК. Функціонування закладів дошкільної освіти у складі НВК 
дає змогу успішно розв'язувати проблеми наступності дошкільної та початкової 
освіти, адаптації дошкільнят до навчання у школі, ефективного використання 
вільних приміщень закладів освіти у сільській місцевості. 

В закладах дошкільної освіти здобувають освіту 1225 дитини. 
 Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах з розрахунку на 100 
місць становить 122 вихованця (місто – 154, село – 79). Проектна потужність 
працюючих закладів дошкільної освіти розрахована на 574 місця та 430 місць у 
закладах дошкільної освіти  у складі НВК. Показник охоплення дошкільною 
освітою дітей п’ятирічного віку становить 100%. 

КДНЗ «Ясла-садок №5 «Казочка» Вільнянської міської ради у  
Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання став 
переможцем обласного етапу, зайнявши І місце. 

 

Для збереження підтримки та належного фінансування закладів 
позашкільної освіти у 2018/2019 навчальному році на території Вільнянського 
району продовжують функціонувати два заклади позашкільної освіти: 

Центр дитячої та юнацької творчості імені В. Гнаровської м. Вільнянськ, 
Вільнянська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос».  
У 2018/2019 навчальному році в ЦДЮТ позашкільною освітою охоплено 

619 дітей. Витрати на утримання закладу у звітному періоді складають                      
1704, 104 тис.грн., із яких витрати  на заробітну плату -1479,8 тис.грн. (86,8%). 

З метою поліпшення матеріально-технічної та навчально-матеріальної бази  
ЦДЮТ з районного бюджету виділені кошти  для заміни вікон та дверей в сумі 45 
тис.грн.; на придбання комп’ютерної техніки  - 21,245 тис.грн.; на придбання 
сценічних костюмів – 37 тис.грн.  

У 2018/2019 навчальному році в РДЮСШ «КОЛОС» позашкільною освітою 
охоплено 356 дітей. 

У 2018 році на утримання РДЮСШ «Колос» із районного бюджету виділено 
2 167,750 тис.грн., із них на заробітну плату – 1706,916 тис.грн.(78,7%). 

 

Розвиток фізичної культури та спорту 
 

З метою забезпечення подальшого розвитку фізичної культури і спорту 
району, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді 
здійснювалася робота по проведенню масових фізкультурно-спортивних заходів   
та змагань серед учнівської молоді.  



 49 

Протягом року було проведено наступні заходи : 
змагання в залік районної спартакіади школярів Вільнянського району. В 

змаганнях взяли участь  834 учня з 19 закладів освіти району.  
збірна команда району взяла участь  в обласній спартакіаді школярів. За 

результатами участі у 72 –й  обласній спартакіаді   школярів Запорізької області 
збірна команда району виборола третє місце; 

команда Вільнянського району взяла участь у VIІІ обласній Спартакіаді 
серед збірних команд посадових осіб органів місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад Запорізької області,  де здобула у змаганнях з волейболу ІІ 
місце, шахів та настільного  тенісу - ІІІ місце; 

з 1 по 30 квітня 2018 року забезпечено участь у Всеукраїнському місячнику 
«Спорт для всіх – спільна турбота» по упорядкуванню та облаштуванню 
спортивних майданчиків; 

18 серпня 2018 року на майданчику зі штучним покриттям відбулися 
обласні спортивні змагання  "Краще спортивне село 2018 року" серед сільських та 
селищних рад, об'єднаних територіальних громад. Переможцем змагань стала 
команда Михайлівської сільської ради; 

19 жовтня 2018 року було проведено ІІ тур фізкультурно-патріотичного 
фестивалю школярів «Козацький гарт». У фестивалі взяли участь учні з 14-ти 
закладів освіти району; 

в обласному етапі фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів 
«Козацький гарт» команда Вільнянської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 
№2 виборола ІІ місце. 

Високих результатів досягають вихованці секцій Вільнянської РДЮСШ 
«Колос».  

Загалом у 2018 році вихованці РДЮСШ «Колос» взяли участь: 
у 55 обласних змаганнях де вибороли І місце в  Обласній спартакіаді 

сільських школярів «Хто ти, майбутній олімпієць?»; 
у 7 Чемпіонатах України, де завоювали  3 золоті, 2 срібні, 2 бронзові  

медалі,  
7 Всеукраїнських змаганнях, де завоювали 4 золоті, 2 срібні, 3 бронзові 

медалі; 
у Міжнародних змаганнях, де завоювали 1 срібну та 1  бронзову медалі.  
 
З метою створення умов для впровадження здорового способу життя, 

залучення населення  до занять  фізичною культурою і спортом, в  першу чергу 
дітей і молоді, популяризації масового і професійного спорту, забезпечення 
проведення районних змагань та участі команд в обласних і Всеукраїнських 
спортивних змаганнях забезпечено функціонування Вільнянської районної 
дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» у якій працюють 6 відділень: 
веслування академічного, гирьового спорту, футболу, боксу, волейболу, дзюдо, де 
займається 356 вихованців.  

Протягом 2018 року проводилася робота у напрямку поліпшення стану 
навчально-матеріальної бази з фізичної культури, ремонту приміщень для 
проведення уроків фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих занять, зокрема: 

придбано спортивний інвентар для Вільнянській гімназії «Світоч» на  8 
тис.грн.; 
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за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету на виконання 
заходів Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами 
Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки здійснено поточний ремонт 
спортивної зали Любимівського навчально-виховного комплексу на суму 50 
тис.грн.; 

Для  підтримки талановитих та перспективних спортсменів і тренерів 
прийняте рішення районної ради від 21.12.2018 №18 «Про затвердження 
Положення про одноразові грошові премії спортсменам та тренерам 
Вільнянського району з олімпійських, неолімпійських та видів спорту інвалідів» 
відповідно до якого спортсмени, які здобули 1, 2 або 3 місце на Чемпіонатах світу, 
Чемпіонатах Європи та Чемпіонатах України та тренерам, що їх підготували, з 
усіх видів спорту, офіційно визнаних в Україні,  можуть отримувати одноразові 
премії. 

 

Розвиток культури та народного мистецтва 

Робота закладів культури району у 2018 році була спрямована на зміцнення 
матеріально-технічної бази, розширення надання послуг населенню, підтримку 
творчих колективів та окремих виконавців, забезпечення участі у семінарах, 
конкурсах, фестивалях, оглядах. 

У 2018 році функціонувала мережа закладів культури:  
комунальна установа "Вільнянський районний будинок культури та 

дозвілля" Вільнянської районної ради та 19 сільських закладів культури клубного 
типу (2 клубних заклади – Нововасилівський СБНТД та Семененківський СБК 
Павлівської сільської ради); 

комунальна установа "Вільнянська централізована бібліотечна система"; 
комунальна установа "Вільнянський районний краєзнавчий музей"; 
4 школи естетичного виховання дітей: комунальний заклад "Вільнянська 

дитяча художня школа"; комунальний заклад "Вільнянська дитяча музична 
школа"; комунальний заклад "Матвіївська дитяча музична школа"; комунальний 
заклад "Михайлівська дитяча музична школа". Обслуговує заклади і установи 
культури комунальна установа "Фінансово-господарська група з обслуговування 
закладів культури" Вільнянської районної ради. 

У музичних школах навчається 267 учнів, в художній школі – 126 учнів. В 
бібліотеках району обслуговується 11 717 читачів. 

В районі здійснюють  творчу  діяльність колективи із званням "народний": 
 
зразковий аматорський ансамбль 
естрадного танцю "Аеліта"  
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народний аматорський фольклорний 
колектив "Богатиряни"  

 
народний аматорський фольклорний 
колектив "Вечорниці"  

 
народний аматорський вокальний 
ансамбль "Калинонька" Матвіївського 
СЦКД  

 
народний аматорський вокальний 
ансамбль "Вільняночка"  

 

народний хор "Ветеран"  
 

 

народний аматорський фольклорний 
колектив "Журавка"  
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шоу-балет "Форс"  

 

 
Головною метою діяльності установ та закладів культури Вільнянського 

району є поступове створення на базі мережі закладів культури району сучасних 
культурно-дозвіллєвих центрів суспільної активності, поліпшення рівня 
культурологічної освіти, інформованості сільського населення збереження мережі 
закладів культури, здійснення заходів щодо збереження і примноження 
культурного потенціалу району, покращення рівня та збільшення асортименту 
культосвітніх послуг для населення, всебічного задоволення культурно-
мистецьких та інформаційних потреб населення.  

Пріоритетними завданнями та заходами протягом року були: зміцнення 
матеріально-технічної бази закладів культури; проведення ремонтів приміщень, 
заходів з енергозбереження, реконструкцій систем опалення закладів культури.  

В рамках Програми розвитку культури Вільнянського району на 2018-2022 
роки у комунальному закладі "Вільнянська дитяча музична школа" Вільнянської 
районної ради придбано та встановлено енергозберігаюче вікно на суму 5 тис. 
грн., придбано 2 скрипки на суму 15 тис. грн.; у філії комунального закладу 
"Вільнянська дитяча художня школа" проведено поточний ремонт внутрішніх 
приміщень, вбиральні з встановленням вентиляційної системи на суму 28,2 тис. 
грн.  

Здійснені заходи з підвищення рівня потужності електричної енергії 
комунальної установи "Вільнянський районний будинок культури та дозвілля" 
Вільнянської районної ради та придбано антивандальну шафу. На поповнення 
бібліотечних фондів виділено кошти на суму 50 тис грн.  

За кошти місцевих рад проведено ремонтні роботи в Матвіївському 
сільському центрі культури та дозвілля на суму 149,6 тис.грн., в Антонівському 
сільському будинку культури на суму 160,8 тис.грн., Купріянівському сільському 
будинку творчості та дозвілля на суму 40,0 тис.грн., Петро-Михайлівському 
сільському будинку культури на суму 108,0 тис.грн., Солоненському сільському 
будинку дозвілля на суму 10 тис.грн., Нововасилівському сільському будинку 
народної творчості та дозвілля на суму 1, 6 млн. грн., Кам’яному селищному 
будинку народної творчості та дозвілля на суму 118,2 тис.грн. 

На кінець 2018 року основний фонд Вільнянського районного  краєзнавчого 
музею налічує 1057 одиниць, науково-допоміжний фонд – 1526. 

До пам'ятних дат з історії України в музеї протягом року оформлені 8 
виставок і 5 тимчасових доповнень до експозицій та стендів. 
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У 2018 році виготовлено технічний паспорт на будинок Вільнянського 

районного краєзнавчого музею. 
Протягом року працівниками музею здійснювалась науково-освітня робота 

серед учнівської молоді, а також відвідувачів інших вікових категорій. За 2018 рік 
було проведено 86 екскурсії, проведено 12 масових заходів для школярів та 
дорослих. На сторінках районної газети "Дніпровські вогні" публікувались 
матеріали з історії краю, підготовлені працівниками музею; також висвітлювались 
заходи, що проводилися у музеї. У 2018 році вийшли в світ 15 публікацій.  

Працівники музею здійснюють пам’яткоохоронну роботу. Протягом 2018 
року обстежено 62 пам’ятки археології (на території Михайлівської, 
Максимівської, Петро-Михайлівської, Павлівської, Антонівської, Московської 
сільських рад, Вільнянської міської ради). На курганах встановлено 50 
інформаційних знаків. Землекористувачам надіслані відповідні листи, 
попередження про збереження пам’яток та приписи. 

 
  

 Запорізьким обласним центром охорони культурної спадщини виготовлено 
облікову документацію (паспорти та облікові картки) на 12 пам’яток археології, 
які розташовані на території Петро-Михайлівської сільської ради. За Програмою 
охорони земель історико-культурного призначення Вільнянського району на 
2018-2022 роки для здійснення наукової паспортизації використано 16,0 тис.грн.  

Протягом 2018 року в районі працювало 126 колективи художньої 
самодіяльності, в яких налічується 1 274 учасників, з них:  

- 50 колективів та окремих виконавців вокально-хорового жанру, в яких 
налічується 415 учасників;  

- 7 фольклорних колективів, в яких налічується 78 учасників;  
- 21 колективів представляють у районі хореографічний жанр, до складу 

яких входить 316 учасників; 
- 39 колективів театрального жанру - 372 учасників;  
- 3 музичних колективи – 12 учасників,  
- 6 колективів декоративно-прикладного мистецтва – 81 учасників.  
За 2018 рік колективами художньої самодіяльності проведено 330 
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концертів, на яких були присутні понад ста тисяч глядачів. 
Протягом 2018 року клубними закладами району проведено 1390 

культурно-освітніх, тематичних розважальних заходів, театралізованих свят,  
вечорів відпочинку та інших, які відвідало понад ста п'ятдесяти тисяч глядачів. 

Протягом 2018 року творчі колективи прийняли участь більше, як у 20-ти 
Всеукраїнських, обласних, районних фестивалях та конкурсах, де здобули перші, 
другі та треті призові місця. 

 

   
 

В роботі районного будинку культури та дозвілля значне місце знайшли 
театралізовані свята, мітинги та мітинги-реквієми, присвячені пам’яті 
ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, виводу військ з Афганістану та Дню 
Перемоги над нацизмом у Європі, Дню Збройних Сил України; вогники, зустрічі, 
присвячені Дню Незалежності України, професійним святам, календарним датам, 
а також мітинги, тематичні вечори, зустрічі з воїнами АТО, заходи для дітей-
переселенців із зони АТО та ін. 

 

  

Вагому частку займають заходи, присвячені відродженню української 
культури, народних свят, звичаїв, традицій, обрядів. Широко відзначалися 
Новорічні, Різдвяні, Великодні та свята за календарем сонячного циклу: Івана 
Купала, Водохреща, обрядове свято  Святого Миколая та інші. 

З метою сприяння розвитку туризму та формування туристичного іміджу 
району відділом культури і туризму райдержадміністрації в мережі Internet 
висвітлені туристично-привабливі об’єкти, розроблено 13 туристичних 
маршрутів, надруковані буклети про туристичні об’єкти району. Працівниками 
музею оформлено 4 проекти буклетів про туристично-екскурсійні маршрути по 
Вільнянському району. Продовжується впровадження інвестиційного проекту 
"Этносело" в селі Геленджик Антонівської сільської ради. 

Протягом 2018 року створювалися всі умови щодо залучення талановитих 
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дітей для занять у школах естетичного виховання. За звітний період, викладачами 
та учнями шкіл естетичного виховання району проведено понад 57 різноманітних 
заходів. З них 27 концертів, 11 внутрішньошкільних конкурсів, 19 виставок робіт 
образотворчого мистецтва. 

 
Одна з найкращих це виставка дипломних робіт учнів Вільнянської дитячої 

художньої школи під назвою "Зона мистецтва - лінія творчості" проходила в 
Запорізькій обласній дитячій бібліотеці "Юний читач". Учні і викладачі шкіл 
приймали участь у Міжнародному болгаро-українському конкурсі "Словенскі 
венець" в якому учні Вільнянської дитячої музичної школи 

 

 
 

 

 посіли І та ІІ місце, VI Міжнародному фестивалі-конкурсі "Музика кохання" 
м.Дніпро в якому учні Михайлівської дитячої музичної школи посіли І та ІІ місце, 
Міжнародному конкурсі International "Stars" ArtContest м. Київ учень 
Михайлівської дитячої музичної школи посів ІІ місце, у Всеукраїнському 
конкурсі "Щастя поруч" у якому учні Вільнянської дитячої музичної школи 
вибороли І, ІІ і ІІІ місце у різних вікових категоріях, а також Вільнянська дитяча 
художня школа та художні відділення Матвіївської і Михайлівської дитячих 
музичних шкіл приймали участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості 
"Об’єднаймося ж, брати мої" у обласному етапі. Три роботи учнів відібрано та 
направлено в місто Київ на Всеукраїнський етап конкурсу.  
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Учні Вільнянської, Михайлівської, Матвіївської дитячих музичних шкіл 
приймали участь у Всеукраїнському конкурсі "Скіфська пектораль", учні 
Вільнянської та Михайлівської дитячих музичних шкіл посіли ІІІ місця і стали 
дипломантами, у ІІІ відкритому Всеукраїнському конкурсі "Баянне коло на 
Запоріжжі". Викладачі і учні шкіл естетичного виховання району взяли участь у 
обласних конкурсах "Золотий олівець", "Зимові святки" та "Ми малюємо цей 
світ", учні Вільнянської дитячої музичної школи взяли участь у обласній олімпіаді 
з музично-теоретичних дисциплін.  

Викладачами та учнями шкіл естетичного виховання дітей протягом 2018 
року організовано збір коштів для воїнів Операції об’єднаних сил та проведено 
концерти і виставки для захисників України.  

В 2018 році в районі впроваджувалися інноваційні форми роботи для 
залучення читачів, популяризації книги та читання. Персонал бібліотек системи 
працював над створенням та реалізацією нових соціокультурних, просвітницьких 
та навчальних програм для користувачів та громади. 

Протягом 2018 року бібліотечні послуги надавали 18 бібліотек системи 
(центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей, 16 сільських 
бібліотек-філій). Працівники бібліотек залучили 11 717 користувачів, яким видали 
243 126 примірника друкованої продукції, кількість відвідувань бібліотек склала 
86 663. Міжбібліотечним абонементом скористувались 7 бібліотек. Кількість 
отриманих документів з інших бібліотек склала 126 примірників. 

Основними параметрами характеристики стану бібліотек є: бібліотечний 
фонд, де основна увага приділяється новим надходженням, обсягу передплати 
періодичних видань, стану матеріально-технічної бази. 

На поповнення бібліотечного фонду протягом року по Програмі розвитку 
культури Вільнянського району на 2018-2022 роки виділено 50 тис. грн. З них на 
10 ти. грн. придбано книг, на основі запитів читачів, аналізу складу фонду; 
40 тис.грн.  на передплату періодичних видань. Завдяки реалізації Державної 
програми "Українська книга", Порядку відбору україномовних книг для 
поповнення фондів публічних бібліотек затвердженого наказом Міністерства 
культури України від 10.09.2018 № 797 отримано 761 книга. В дарунок від 
спонсорів та приватних осіб отримано 354 видання. Загальний фонд бібліотек 
Вільнянського району на початок 2019 року склав понад 240 тисяч примірників. 
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Формуванню позитивного іміджу бібліотек сприяє проведення презентацій 
книг українських письменників, висвітлення роботи бібліотек на сайті 
"Вільнянська ЦБС", де разом з корисною та цікавою інформацією про нові 
надходження літератури користувачі можуть побачити фото-звіти заходів, 
проведених у бібліотеках установи, прочитати цікаві матеріали на різну тематику, 
рецензії на книги, відвідати віртуальні книжкові виставки та завантажити (через 
сканування QR-коду) на свій мобільний пристрій електронні книги. Кількість 
звернень на веб-сайт бібліотеки складає понад 3 тисячі. 

У 2018 році працівники бібліотек направили свою роботу на формування 
іміджу сучасної, успішної бібліотеки, як культурно-освітнього майданчика для 
творчої молоді. Створено інформаційну сторінку в Facebook "Вільнянська 
централізована бібліотечна система", яка об’єднала бібліотекарів району, та дала 
змогу оперативно викладати інформацію про заходи в бібліотеках. Завдяки 
безкоштовним інтернет-платформам було створено блог Люцернянської сільської 
бібліотеки-філії "Весела Люцерна" та сторінку в Facebook "Гнаровська сільська 
бібліотека", на яких проводиться інформування громади про події і заходи. 
Продовжена робота з відео-каналом установи на сайті YouТube. 

  

Для мешканців міста та району організовано і проведено понад 759 масових 
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заходів, у т. ч. наочних (презентації, майстер-класи, квести, екскурсії); з них біля 
третини – масштабних, рекламно-презентаційних, на які запрошувались 
представники громади, депутати, ЗМІ. Протягом року культурно-освітні заходи 
організовані бібліотеками відвідали близько 18 000 відвідувачів. 

У 2018 році закладами і установами культури Вільнянського району 
організовано та проведено 2 161 заходів, які відвідали  180 тисяч людей. 
 

Захист прав дітей 

Службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з працівниками 
Вільнянського відділення поліції проводилась постійна робота по виявленню 
дітей, які перебувають у критичному стані, своєчасному вилученню їх з місць, де 
їм загрожує небезпека, запобіганню негативним проявам серед неповнолітніх, у 
тому числі пияцтву, наркоманії, дитячій безпритульності та бездоглядності на 
території району. З початку 2018 року здійснено 63 профілактичні рейди. У ході 
роботи обстежено умови проживання 119 сімей.  
 З початку 2018 року з метою соціального захисту дітей, запобігання 
фізичного та іншого насильства з боку дорослих, службою у справах дітей 
райдержадміністрації до комунальних закладів  "Запорізький обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації  дітей", "Оріхівський обласний центр 
соціально-психологічної реабілітації  дітей" та дитячого відділення  Вільнянської 
ЦРКЛ влаштовано 24 дитини. 
 Службою у справах дітей у 2018 році до Вільнянського районного суду 
направлено матеріали на позбавлення батьківських прав 6 батьків відносно 20  
дітей. За участю служби позбавлено батьківських прав 5 осіб відносно 10 дітей.  
 У 2018 році відбулось 12 засідань комісії з питань захисту дитини, на яких 
розглянуто 128 питань. 

З початку 2018 року у Вільнянському районі посиротило 20 дітей, із них: 10 
дітей влаштовано під опіку громадян; 4 дитини влаштовано до прийомних сімей; 
триває процес влаштування до сімейних форм виховання 5 дітей; 1 дитину 
влаштовано до державного закладу.  
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Станом на 31.12.2018 року у Вільнянському районі функціонують 11 
прийомних сімей та 1 дитячий будинок  сімейного типу, в яких виховуються 30 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 2 осіб з їх числа.  

 
Розвиток мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу у 

Вільнянському районі 
 

 
 

На первинному обліку служби у справах дітей Вільнянської 
райдержадміністрації   Запорізької області перебуває 154 дитини-сироти та 
дитини, позбавленої батьківського піклування. З них: 145 дітей влаштовано до 
сімейних форм виховання, що становить 94,16 % . 

 

 
 

Порівняно з аналогічним періодом 2017 року приріст (зменшення) до 
попереднього року питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються у сімейних формах виховання, у загальній кількості 
дітей даної категорії склав 2,44 відсоткових пункти.  
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Виконання кошторису районної державної адміністрації за 2018 рік 
 
У 2018 році на утримання Вільнянської районної державної адміністрації та 

її структурних підрозділів з Державного бюджету виділено 13799,203 тис. грн., 
що на 3472,633 тис. грн., або на 34 % більше відповідних показників 2017 року. 

 З них:  
- заробітна плата – 10539,980 тис. грн., що на 2732,600 тис. грн., або на 35% 

більше відповідних показників 2017 року; 
 - нарахування на оплату праці – 2322,562 тис. грн., що на  607,402 тис. грн., 

або на 35% більше відповідних показників 2017 року; 
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 861,373 тис. грн., що на 

246,216 тис. грн., або на 18% більше відповідних показників 2017 року; 
 - інші видатки – 75,288 тис. грн. (видатки споживання), що на 2,618 тис. 

грн., або на 3,6 % більше  відповідних показників 2017 року. 
Протягом звітного року фактичні видатки склали 13478,193 тис. грн., а 

саме: 
 - заробітна плата – 10539,980 тис. грн.; 
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 - нарахування на оплату праці – 2322,556 тис. грн.; 
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 550,633 тис. грн.;  
 - інші видатки – 65,024 тис. грн. (видатки споживання). 
Кредиторська заборгованість на початок та на кінець 2018 року відсутня.  
За рахунок вищезазначених коштів утримується апарат 

райдержадміністрації, відділи райдержадміністрації без статусу юридичної особи, 
окремі управління та відділи райдержадміністрації, в тому числі управління 
соціального захисту населення райдержадміністрації, управління фінансів 
райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, 
відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури і туризму 
райдержадміністрації, архівний відділ райдержадміністрації, служба у справах 
дітей райдержадміністрації. Загальна штатна чисельність працівників становить  
112  штатних одиниць, фактична чисельність на кінець року 100,5.  

Протягом  2018 року по спеціальному фонду, за рахунок коштів субвенції з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів з районного бюджету,  надійшли 
кошти у сумі 260,7 тис. грн. та використано  252,363 тис. грн.: 

- на створення і накопичення резерву матеріалів для запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій у сумі 29,915 тис. грн.;  

- на створення належних умов функціонування підрозділів 
райдержадміністрації та матеріально-технічне забезпечення процесу надання 
адміністративних послуг у сумі 132,09 тис. грн.; 

- на   придбання комп’ютерної та оргтехніки  88,158 тис. грн.;  
- на оплату послуг на право користування аналітично-інформаційною 

системою "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006" у сумі 2,2 тис. грн.  
 

Організаційна робота 

Організаційна робота, яка проводилася Вільнянською районною державною 
адміністрацією, сприяла здійсненню повноважень, визначених чинним 
законодавством України, та була направлена на забезпечення економічного, 
соціального і культурного розвитку району, практичну реалізацію основних 
напрямків реформування органів державної влади, місцевого самоврядування, 
економіки, соціальної  сфери започаткованої Президентом України. 

Діяльність райдержадміністрації протягом 2018 року проводилася 
відповідно до планів роботи. Планування роботи здійснювалося згідно з 
Регламентом райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 26.06.2018 № 309 зі змінами. Контроль за виконанням 
планів роботи райдержадміністрації здійснювався керівництвом 
райдержадміністрації.  

З метою забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування з питань вироблення узгодженої позиції щодо 
соціально-економічного та гуманітарного розвитку району, здійснення реформ у 
сфері децентралізації управління місцевим розвитком у кінці минулого року  
створена Вільнянська районна Рада регіонального розвитку. Очолює її голова 
райдержадміністрації. Рада працює досить активно. За короткий час вже 
проведено два засідання Ради. 15 січня на черговому засіданні Ради був 
затверджений "Перспективний план розвитку Вільнянського району на 2019-2021 
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роки". 
Для організації виконання  районною державною адміністрацією своїх 

завдань, погодженого  вирішення питань, що  належать до її компетенції, та для 
колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності вже 
багато років функціонує колегія райдержадміністрації. На сьогодні діє склад 
колегії, затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 
09.01.2019 №5. Головою колегії є голова райдержадміністрації Іванов Д.Ю.; до 
складу колегії входять 11 осіб, із них: заступники голови та керівник апарату 
райдержадміністрації; Вільнянський міський голова Мусієнко Н.О.; 
Максимівський сільський голова, голова районного відділення Всеукраїнської 
асоціації сільських і селищних рад Байдукова О.М.; начальник Вільнянського 
відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУ Національної поліції в 
Запорізькій області Чикаловський В.В.; військовий комісар Вільнянського  
районного військового комісаріату Касьяненко О.Ю.; голова Громадської ради 
при Вільнянській райдержадміністрації Жадлун Ю.М.; директор ПАТ 
"Янцівський гранітний кар'єр", голова районної організації промисловців і 
підприємців Савченко А.О.; голова районної координаційної ради профспілок 
Шелєхов В.М.  

Протягом  поточного року було проведено – 5 засідань. На засіданнях 
колегії райдержадміністрації постійними стали заслуховування стану виконання 
вимог законів України, актів Президента України, постанов  Кабінету Міністрів 
України, розпоряджень голови обласної і районної державних адміністрацій на 
території району. Так, у 2018 році на засіданнях колегії райдержадміністрації 
розглядалися питання щодо виконання Законів України: "Про державну службу", 
"Про запобігання корупції"; Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 
"Про першочергові заходи забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування";  розпорядження голови облдержадміністрації від 
01.09.2011 №359 "Про Порядок контролю за здійсненням органами місцевого 
самоврядування Запорізької області делегованих повноважень органів виконавчої 
влади"  та ряд інших. 

Практикується заслуховування на засіданнях колегії звітів керівників 
структурних підрозділів райдержадміністрації. Зокрема протягом року слухалися 
звіти начальників управління  соціального захисту населення, управління 
фінансів; відділу агропромислового розвитку; відділу культури і туризму; відділу 
освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації щодо виконання законодавства з 
питань  державної служби, реалізації завдань у сфері державної кадрової 
політики, визначених актами Президента України. Значна увага приділялася 
роботі із зверненнями громадян. За участю керівників структурних підрозділів 
райдержадміністрації, районних служб, голів міськселищсільвиконкомів у 
звітному році двічі слухалось питання про стан організації роботи щодо розгляду 
звернень громадян у Вільнянській райдержадміністрації. 

Крім того на розгляд членів колегії виносились питання: про стан справ у 
галузі тваринництва за 9 місяців 2018 року та заходи щодо стабілізації та 
нарощування поголів’я корів, збільшення виробництва продукції тваринництва; 
про забезпечення надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної 
інфраструктури, а також будівель адміністративного призначення; про підсумки 
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виконання бюджету району; про підготовку об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери до  роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 
років; про стан ринку праці та заходи щодо ефективності його регулювання, 
шляхи розв’язання проблеми безробіття; про стан оплати праці, легалізація 
зайнятості та заробітної плати; про результати проведення заходу "Врожай – 
2017" у Вільнянському районі; про стан виконання розпорядження голови 
райдержадміністрації від 29.11.2016 №687 "Про стан військового обліку та 
бронювання в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах та організаціях Вільнянського району у 2016-2017 
роках"; про виконання контрольних документів та виконавську дисципліну у 
Вільнянській райдержадміністрації; про стан організації виконання вимог 
чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації у Вільнянській 
райдержадміністрації; про стан реалізації Стратегії державної кадрової політики 
на 2012-2020 роки, забезпечення виконання вимог чинного законодавства з 
питань державної служби та протидії корупції у Вільнянській районній державній 
адміністрації в 2017 році; про здійснення органами місцевого самоврядування 
делегованих повноважень органів виконавчої влади. 

За результатами розгляду видано 26 розпоряджень голови 
райдержадміністрації. 
 У 2018 році видано всього 717 розпоряджень голови райдержадміністрації, 
593 - з основної діяльності, з кадрових питань - 124.  

За основними напрямками з основної діяльності видано з питань: 
- землекористування та сільського господарства  – 180 (30,4%); 
- діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування – 124 

(20,9%); 
- фінанси, виділення коштів – 114 (19,2%); 

 - сім’ї, молоді та неповнолітніх – 102 (17,2%); 
 - житлово-комунального господарства – 27 (4,6%);  
 - соціального захисту населення – 22 (3,7%); 
 - питання кадрової роботи та державної служби – 15 (2,5%); 

- освіти і науки, охорони здоров’я,  культури, тощо – 9 (1,5%). 
За звітній період 301 розпорядження голови райдержадміністрації 

поставлено на контроль (42%), 132 розпорядження видано на виконання 
документів органів влади вищого рівня. 

Система проведення нарад в райдержадміністрації регулюється 
Регламентом райдержадміністрації та розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 29.05.2008 №467 "Про порядок підготовки та 
проведення нарад у Вільнянській районній державній адміністрації".   Наради  
протоколюються, виконання доручень контролюється заступниками голови 
райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації. Загальний 
відділ апарату райдержадміністрації систематично здійснює перевірки матеріалів 
нарад та стан виконання рішень, прийнятих на нарадах. 

За підсумками оперативних нарад у голови райдержадміністрації готуються 
протокольні доручення. Контроль  за їх виконанням здійснює особисто голова  
райдержадміністрації.  

Тільки в останньому кварталі минулого року за участі голови 
райдержадміністрації проведено 11 виїзних нарад на території місцевих рад, на 
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яких вирішувались нагальні питання району (водозабезпечення, щодо дотримання 
законодавства землекористування,  функціонування медичних та навчальних 
закладів, виконання робіт по освоєнню державних коштів на об’єктах, 
фінансування, з питань сприяння децентралізації та створення ОТГ, з питань 
підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери 
Вільнянського району до роботи в осінньо-зимовий період, з питань підготовки  
та проведення навчальних зборів окремого батальйону територіальної оборони, 
тощо.  

У поточному році було проведено 3 громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації: 

детального плану території для розміщення ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" кар’єру із збагачення і переробки каоліну з 
комплексом будівель та споруд на території Павлівської сільської ради 
Вільнянського району Запорізької області, за межами населених пунктів; 

детального плану території для будівництва та обслуговування підхідного 
каналу та операційної акваторії причалу об’єкту транспортної інфраструктури – 
перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур на 
річковий транспорт ТОВ СП "НІБУЛОН" на території Тернівської сільської ради 
Вільнянського району Запорізької області, за межами населених пунктів; 

детального плану території для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій на території Солоненської сільської ради Вільнянського 
району Запорізької області, за межами населеного пункту.  

З метою забезпечення оперативного вирішення питань соціально-
економічного розвитку району, ефективності взаємодії керівництва 
райдержадміністрації з головами міськселищсільвиконкомів, керівниками 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади та районних служб 
щодо спільного вирішення питань розвитку галузей економіки та соціальної 
сфери, зміцнення виконавської дисципліни протягом року практикувалося 
проведення тематичних семінарів-нарад та "круглих" столів. Протягом року 
проводилися навчання працівників апарату та керівників структурних підрозділів 
райдержадміністрації з найбільш актуальних питань.  

Районна державна адміністрація всебічно сприяє міській, селищній і 
сільським радам та їх виконавчим органам у здійсненні ними власних 
повноважень місцевого самоврядування у вирішенні питань економічного, 
соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцненні їх 
матеріальної та фінансової бази, розглядає та враховує у своїй діяльності 
пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, 
контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.  

Голова, заступники голови та керівник апарату райдержадміністрації 
закріплені за відповідними територіями, допомагають вирішенню конкретних 
проблем на місцях.  

Застосовується практика виїздів керівництва райдержадміністрації в 
сільські та селищну ради з метою надання їм практичної допомоги у здійсненні 
повноважень. Щомісячно голова райдержадміністрації відвідує місцеві ради, 
зустрічається з керівниками організацій та установ, спілкується з жителями 
території.  



 65 

Вирішувалися також питання протидії вирубці лісових насаджень та 
полезахисних смуг Тернівської сільської ради, водозабезпечення  Михайлівської, 
Гнаровської та Петро-Михайлівської сільських рад, розвитку економічної 
інфраструктури, зокрема сприяння  будівництва елеваторного комплексу в с. 
Тернівка та ремонту доріг місцевого значення на території району. 

Райдержадміністрація тримає постійний зв’язок із суспільно-політичними 
та громадськими організаціями району з метою ознайомлення з їх діяльністю, 
врахування їх пропозицій та координації спільних дій.   

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, 
здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади,  
налагодження ефективної взаємодії райдержадміністрації з громадськістю та 
врахування громадської думки під час формування та реалізації державної 
політики в районі створена і працює Громадська рада при райдержадміністрації. 
До її складу ввійшли представники 14 громадських та профспілкових організацій 
району. Громадська рада працює досить активно. Протягом року на її засіданнях 
слухалися актуальні питання законності та правопорядку,  діяльності органів 
Держгеокадастру на території району, про співпрацю з благодійним фондом 
"Щире серце", про виконання Державної програми з лікування гепатиту "С". 

Крім того при районній державній адміністрації створена Консультативна 
рада з питань сприяння діяльності громадських організацій ветеранів Афганістану 
та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Центр допомоги 
учасникам Антитерористичної операції, Антикорупційний комітет. 

З метою створення належних умов для набуття громадянами обсягу 
правових знань та навичок у їх застосуванні, надання безоплатних консультацій 
особам, які потребують соціального захисту та підтримки, необхідних для 
прийняття рішень з питань державного і приватного життя, захисту їх прав і 
свобод у райдержадміністрації працює Громадська приймальня з надання 
безоплатної первинної правової допомоги, до якої протягом 2018 року за 
наданням консультацій звернулося 301 мешканців району.  

 З метою удосконалення організації контролю за здійсненням органами 
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади 
видано розпорядження голови райдержадміністрації від 29.12.2017 №666  "Про 
затвердження плану здійснення контролю проведення перевірок діяльності 
виконавчих комітетів місцевих рад району в частині виконання делегованих 
повноважень у 2018 році". Відповідно плану-графіку протягом 2018 року  
робочою групою з проведення комплексних перевірок виконавчих комітетів 
міської, селищної та сільських рад Вільнянського району щодо здійснення 
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 
влади проведено 4 комплексні перевірки виконавчих комітетів району 
(Вільнянська міська рада, Тернівська сільська рада, Михайло-Лукашівська 
сільська рада та Московська сільська рада). Крім того проведено 21 перевірку з 
окремих статей Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Плідна 
співпраця райдержадміністрації з виконавчими комітетами місцевих рад району 
забезпечила належне виконання делегованих повноважень органів виконавчої 
влади. 
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Організація правової роботи 

Правове забезпечення діяльності Вільнянської райдержадміністрації 
здійснюється юридичним відділом апарату райдержадміністрації. Юридичний 
відділ діє на підставі Положення про юридичний відділ апарату районної 
державної адміністрації, яке затверджене розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 30.05.2018 № 75 зі змінами та посадових інструкцій 
начальника та працівників відділу. 

Захист інтересів райдержадміністрації в суді здійснюється начальником 
юридичного відділу особисто або за письмовими поясненнями. У 2018 році до 
юридичного відділу надійшло 18 судових справ, які здебільшого, пов’язані із 
вирішення спорів щодо земельних питань. Начальником юридичного відділу 
апарату райдержадміністрації взято участь більш ніж у 50 судових засіданнях. 
Також розглянуто 15 листів органів прокуратури області та району. 

Юридичним відділом ведеться облік оренди водних об’єктів та земель 
водного фонду, усього укладено 70 договорів та облік договорів оренди землі 
невитребуваних земельних часток (паїв), укладених для ведення  
сільгоспвиробництва. Усього з 2007 року по 2018 рік укладено 205 договорів. 
Заборгованості по орендній платі за землі відсутня. 

В райдержадміністрації проводиться робота з впорядкування нормативно- 
правових актів райдержадміністрації. Розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 20.12.2010 № 1492 "Про утворення комісії по 
впорядкуванню нормативно-правових актів райдержадміністрації, затвердження її 
складу та Положення про неї", зі змінами, утворено відповідну комісію. 
Проведено два засідання комісії. Протягом 2018 року видано 6 нормативно-
правових актів.  

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 05.05.2014 №176 "Про 
затвердження Положення про порядок роботи громадської приймальні з надання 
безоплатної первинної правової допомоги Вільнянської районної державної 
адміністрації Запорізької області", зареєстрованого в Вільнянському районному 
управлінні юстиції Запорізької області 14 травня 2014 за № 4/316, утворено 
громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги 
райдержадміністрації та затверджено Положення про порядок роботи цієї 
громадської приймальні. Організаційне забезпечення роботи громадської 
приймальні покладено на начальника юридичного відділу. Протягом 2018 року до 
громадської приймальні звернулось 56 осіб. 
 

Робота з кадрами 
 

Робота з кадрами у Вільнянській районній державній адміністрації протягом 
2018 року здійснювалась згідно із затвердженим планом роботи з кадрами на 2018 
рік, вимогами Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про 
державну службу", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади",  
Положенням про роботу з кадрами та чинним трудовим законодавством і була 
спрямована на забезпечення виконання указів Президента, постанов Кабінету 
Міністрів, забезпечення в кадровій роботі виконання вимог чинного 
законодавства з питань державної служби і запобігання корупції в районній 
державній адміністрації.  
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 У 2018 році відбулося ряд змін в структурі райдержадміністрації. Зменшено 
граничну штатну чисельність управління фінансів райдержадміністрації та 
чисельність державних реєстраторів. Приведено чисельність архівного відділу 
райдержадміністрації у відповідність до вимог чинного законодавства. Із 
організаційної структури окремих структурних підрозділів райдержадміністрації, 
які обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату 
райдержадміністрації, виключено структурні підрозділи: архівний відділ та 
службу у справах дітей, які закінчили процедуру оформлення структурних 
підрозділів, як юридичної особи публічного права.  Відповідно було здійснено 
перерозподіл асигнувань на утримання структурних підрозділів.  

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 26.06.2018 
№ 332 "Про зміну граничної штатної чисельності працівників структурних 
підрозділів районних державних адміністрацій" з 01.10.2018 оптимізовано 
структуру райдержадміністрації. На 4 одиниці зменшено штатну чисельність 
структурних підрозділ райдержадміністрації, з 88 на 84, граничну чисельність 
райдержадміністрації  з 116 на 112.       

Станом на 31.12.2018 в структурі райдержадміністрації діють: апарат - 
чисельністю 28 одиниць ( інших працівників - 6), 2 управління, 6 відділів, служба 
у справах  дітей, державний реєстратор, адміністратори, головний спеціаліст з 
питань цивільного захисту - загальною чисельністю 84 одиниці (інших 
працівників - 4), що разом з апаратом складає 112 одиниць; з них 98 – посади 
державної служби.  

У зв'язку зі змінами в чинному законодавстві, відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 434 "Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів України" внесено зміни та затверджено в 
новій редакції положення про структурні підрозділи: управління соціального 
захисту населення; управління фінансів; відділ агропромислового розвитку; відділ 
економічного розвитку і торгівлі; відділ містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства; відділ культури і туризму; архівний відділ, служби у 
справах дітей. Затверджено положення про структурні підрозділи апарату: 
юридичний відділ, загальний відділ, відділ фінансово-господарського 
забезпечення, відділ ведення Державного реєстру виборців, відділ кадрової 
роботи. Внесено зміни до Положення про організаційний відділ апарату 
райдержадміністрації. Переглянуто посадові інструкції працівників структурних 
підрозділів. 

Питання стану роботи з кадрами в структурних підрозділах 
райдержадміністрації протягом року розглядалися на засіданнях колегії 
райдержадміністрації. Були заслухані звіти "Про стан виконання Закону України 
"Про державну службу", дотримання чинного законодавства з питань запобігання 
корупції: начальника управління фінансів райдержадміністрації; начальника 
управління соціального захисту населення райдержадміністрації; начальника 
відділу культури і туризму райдержадміністрації; начальника відділу 
агропромислового розвитку райдержадміністрації; начальника відділу освіти, 
молоді та спорту райдержадміністрації. За результатами розгляду прийняті 
відповідні розпорядження голови райдержадміністрації. 
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На протязі року проводилася робота щодо підвищення державними 
службовцями освітнього рівня та кваліфікації. Не зважаючи на відсутність в 
кошторисі райдержадміністрації коштів на відрядження,  у 2018 році:   

в Запорізькому Центрі пройшли навчання за професійними програмами та 
програмами короткострокових семінарів 14 осіб; 

в Дніпропетровському регіональному інституті НАДУ – 1 особа; 
на курсах при міністерствах інших органі ЦОВВ – 12; 
15 державних службовців апарату та структурних підрозділів  

райдержадміністрації взяли участь у відео-семінарі-вебінарі "Історичні аспекти 
державної служби. Втілення сучасних стандартів функціонування державної 
служби" та в круглому столі "Державна служба: регіональний історичний 
контекст" де було  розглянуто питання "Організація документування 
управлінської діяльності в органах виконавчої влади", який проводився 
Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників 
державних підприємств, установ та організацій спільно з Міжрегіональним 
управлінням Національного агентства України з питань державної служби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

 Державний реєстратор районної державної адміністрації пройшов навчання 
в Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції 
у Запорізькій області з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно.  

Адміністратор райдержадміністрації пройшов навчання в Запорізькому 
центрі з питання впровадження інформаційної системи регіонального веб-порталу 
адміністративних послуг. 

В рамках І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 
службовець" підвищили кваліфікацію 10 державних службовців. Вперше у 2018 
році учасники конкурсу проходили тестування в електронній системі 
Національного агентства з питань державної служби, складали тести, які 
складають учасники конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби. 

Протягом 2018 року у вищих навчальних закладах  навчались 5 державних 
службовці,  в тому числі в магістратурах державного управління при ВНЗ за 
спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" – 3.  

Із 90 працюючих державних службовців  райдержадміністрації 21%  (2017-
30%) віком до 35 років; 52% - 35-50 років; 26% - 51-60 років.  Серед працюючих в 
райдержадміністрації – 92% жінки. 

В апараті та структурних підрозділах працює 90 державних службовців 77 
(85%),  з яких має повну вищу освіту,   13(14%)  –  вищу освіту за ступенем 
бакалавра.  За профілем більшість працівників має економічну освіту – 47%,   
педагогічну –17,4% ;  технічну –1%,    юридичну – 9,% та 12% - за іншим 
профілем. Крім того 9 державних службовців має освіту за напрямком підготовки 
"державна служба". 

З метою виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції"  до 01 
квітня 2018 року державні службовці апарату та структурних підрозділів 
райдержадміністрації подали декларації особи уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.   

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 
року № 306 у 2018 році присвоєно черговий ранг державного службовця 10 
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працівникам. 
З метою виконання статті 44  Закону України "Про державну службу" в 

листопаді проведено оцінювання службової діяльності 82 державних службовців, 
які займають посади державної служби категорії "Б" і "В". З них отримали 
відмінну оцінку 23, позитивну – 57, негативну – 2.  

Керівниками райдержадміністрації, структурних підрозділів 
райдержадміністрації розглянуто, обговорено та затверджено завдання і ключові 
показники діяльності підпорядкованих державних службовців на 2019 рік. 
Проведено роботу щодо складання Індивідуальної програми підвищення рівня 
професійної компетентності державних службовців, які займають посади 
державної служби категорії "Б" та "В". 

Протягом 2018 року в райдержадміністрації  налічувалося 18 (у 2017- 33) 
вакантних посад. Конкурс оголошувався на 14. На 7 посад конкурс оголошувався 
більше 1 разу. Всього проведено 7 конкурсів на зайняття посад державної служби,  
в яких взяли участь 10 осіб.  У 2018 році  укомплектовано 8 посад, шляхом 
конкурсного відбору - 6, за переведенням – 2. Умови проведення конкурсів було 
оприлюднено на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань 
державної служби та офіційному веб-сайті Вільнянської районної державної 
адміністрації.  

Відносно осіб, які призначалися на посади державної служби здійснено 
перевірку відповідно до Закону України "Про очищення влади" та спеціальну 
перевірку відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". 

Протягом 2018 року з районної державної адміністрації звільнилося 8 осіб, в 
тому числі за власним бажанням 5, за ініціативою суб’єкта призначення – 2, за 
переведенням -1. 
 

Організація діловодства 
 

Забезпечення єдиної системи роботи з документами, спрямованої на 
організацію діловодства, здійснення контролю за проходженням документів, 
контролю за термінами виконання, підготовку та випуск розпоряджень голови 
райдержадміністрації та інших службових документів, їх систематизацію та 
зберігання здійснює загальний відділ апарату Вільнянської районної державної 
адміністрації.  

Організація роботи з документами в апараті райдержадміністрації 
здійснюється згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від 
06.06.2018 № 380 "Про затвердження Інструкції з діловодства в апараті 
Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області" (зі змінами). 
Усі документи, що надходять до райдержадміністрації, приймаються загальним 
відділом, попередньо розглядаються та опрацьовуються. Реєстрація вхідних  
документів ведеться в автоматизованій системі "OPTIMA-WorkFlow".  

Протягом 2018 року райдержадміністрацією отримано, оброблено, 
відправлено та систематизовано 12312 документів. 

Від вищих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
територіальних органів до райдержадміністрації надійшло 4256 документів (2017 
- 3776). Документи, які мали конкретні терміни виконання та завдання, були 
поставлені на контроль. Із загальної кількості документів, отриманих і 
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зареєстрованих загальним відділом, на контроль було взято 1278, що складає 30 % 
від загальної кількості отриманих документів, з них термін "негайно" мали 267 
документів, "терміново" - 279. 

Протягом 2018 року райдержадміністрацією підготовлено та направлено 
1503 вихідних (ініціативних) документів. Підготовлено та відправлено 7250 
листів, інформацій, довідок на адресу вищих органів, органів місцевого 
самоврядування, установ та організацій області, району. 

Із 179 розпоряджень голови облдержадміністрації, що надійшли до 
Вільнянської райдержадміністрації, 68 містили конкретні терміни та завдання.  

Усі документи, що надходять до райдержадміністрації, в день надходження 
передаються на розгляд керівництву, або в перший робочий день в разі 
надходження їх у неробочий час. Факси, електронна пошта, телеграми, 
телефонограми передаються керівництву невідкладно. Документи керівництвом 
райдержадміністрації розглядаються в день надходження.  
 

Організація контролю за виконанням документів та стан виконавської 
дисципліни 

 

Вирішення завдань щодо формування та реалізації державної політики в 
повній мірі залежить від стану виконавської дисципліни, рівня організації роботи, 
відповідальності та ініціативності кадрів, а також завдяки систематичному 
контролю за своєчасним і якісним виконанням документів центральних органів 
влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної                               
державних адміністрацій. Одним із важливих напрямків роботи районної 
державної адміністрації є питання контрольної діяльності, стану виконавської 
дисципліни. 

Контрольна діяльність в райдержадміністрації організована відповідно до 
Положення про порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів у 
Вільнянській райдержадміністрації (розпорядження голови райдержадміністрації 
від 01.12.2015 №413, зі змінами).   

Питання  роботи з документами, стану виконавської дисципліни та 
контрольної діяльності в районній державній адміністрації постійно  
розглядаються на засіданнях колегії райдержадміністрації. Стан контрольної 
діяльності та моніторинг виконавської дисципліни у райдержадміністрації 
розглядаються головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником 
апарату райдержадміністрації на щотижневих оперативних нарадах, на семінарах-
навчаннях керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, 
працівників місцевих рад.  

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.04.2017 №141 
затверджено Порядок здійснення моніторингу виконавської дисципліни у 
Вільнянській районній державній адміністрації. 

Аналіз стану виконання завдань, визначених в документах, дає можливість 
визначити рівень  виконавської дисципліни в райдержадміністрації, тому 
керівництвом райдержадміністрації постійно вживаються заходи щодо 
поліпшення роботи в цьому напрямку. 

Одним із засобів здійснення фактичного контролю, за допомогою якого 
встановлюється реальний стан справ щодо виконання завдань, визначених у 
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документах, є перевірка стану виконавської дисципліни. Так, у 2018 році 
здійснено перевірки стану діловодства, контрольної діяльності та виконавської 
дисципліни у 4 виконкомах місцевих рад та 6 структурних підрозділах районної 
державної адміністрації. Крім того, проводяться перевірки стану виконання 
окремих документів та моніторинг завдань, визначених у документах. За 
результатами перевірок надаються відповідні рекомендації щодо вжиття заходів з 
підвищення ефективності роботи  для забезпечення своєчасного та повного 
виконання документів.  

Зазначені заходи, в цілому, сприяють підвищенню рівня виконавської 
дисципліни, ефективності виконання завдань. 
 

Робота зі зверненнями громадян 
 

Згідно з вимогами Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 
"Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування" забезпечено роботу постійно діючої комісії з питань 
розгляду звернень громадян при голові райдержадміністрації. 

Згідно затвердженого графіка проведення засідань постійно діючої комісії 
протягом 2018 року проведено 12 засідань, на яких було заслухано: 

- 13 звітів про роботу із зверненнями громадян керівництва 
райдержадміністрації (заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату 
райдержадміністрації); 

- 16 звітів міського, селищного та сільських голів (Антонівський, 
Гнаровський, Дружелюбівський, Купріянівський, Привільненський, Тернівський, 
Любимівський, Матвіївський, Московський, Михайло-Лукашівський, Петро-
Михайлівський, Михайлівський, Новогупалівський, Солоненський  сільські 
голови, Кам’яний селищний голова та Вільнянський міський голова); 

- 9 звітів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації 
(начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації, начальник 
управління фінансів райдержадміністрації, начальник управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації, в.о. начальника відділу 
агропромислового розвитку райдержадміністрації, начальник архівного відділу 
райдержадміністрації, начальник служби у справах дітей райдержадміністрації, 
начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, начальник 
відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства – 
головний архітектор району райдержадміністрації); 

- про результати розгляду звернень громадян, що надійшли до 
райдержадміністрації протягом звітних місяців 2018 року; 

- про результати розгляду звернень громадян, що надійшли до 
райдержадміністрації від КУ «Запорізький обласний контактний центр» 
Запорізької обласної ради протягом звітних місяців 2018 року; 

- про проблемні питання щодо організації роботи зі зверненнями громадян 
та системних питань, з якими зверталися громадяни до райдержадміністрації 
протягом звітних місяців; 

- про врахування змін до Класифікатора звернень громадян під час їх 
опрацювання; 
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- про результати проведення перевірок додержання законодавства про 
звернення громадян в структурних підрозділах Вільнянської районної державної 
адміністрації та виконавчих комітетах місцевих рад.  

Стан роботи зі зверненнями громадян розглядалися на 2 засіданнях колегії 
райдержадміністрації. Крім того питання удосконалення роботи із зверненнями 
громадян неодноразово розглядались на інформаційно-оперативних нарадах 
голови райдержадміністрації з начальниками управлінь, відділів та самостійних 
структурних підрозділів, керівниками установ та організацій району, а також 
постійно обговорюється на оперативних нарадах керівника апарату 
райдержадміністрації з керівниками секторів та відділів апарату 
райдержадміністрації, про що є відповідні публікації у блоці новин веб-сайту 
райдержадміністрації. 

Згідно затвердженого графіка проведення перевірок додержання 
законодавства про звернення громадян в органах місцевого самоврядування з 
початку 2018 року загальним відділом апарату райдержадміністрації проведено 
перевірку у Вільнянській міській, Тернівській, Михайло-Лукашівській та 
Московській сільських радах, за результатами яких складено довідки з наданням 
рекомендацій щодо покращення роботи у даному напрямку. 

Всього до Вільнянської райдержадміністрації за 2018 рік надійшло 398 
звернень громадян (за 2017 рік – 396). З них: 264 – письмових (за 2017 рік - 261), 
134 звернення надійшло під час проведення особистих прийомів громадян 
керівництвом райдержадміністрації (за 2017 рік – 135).  

Протягом звітного періоду до райдержадміністрації надійшло  
26 колективних звернень (за 2017 рік – 25). Всього до райдержадміністрації 2018 
рік звернулося 1999 громадян (за 2017 рік - 1524), таке збільшення кількості 
громадян зумовлене тим, що у звітному періоді колективні звернення були 
чисельними. 

У зверненнях протягом 2018 року громадянами порушено  
412 питань (за 2017 рік - 410). Наразі найбільше звернень до райдержадміністрації 
надійшло з питань аграрної політики і земельних відносин – 247 або 59,9% (за 
2017 рік – 268 або 65,4%). Такі звернення в основному стосувалися оренди 
земельних ділянок та водних об’єктів; усунення перешкод в користуванні 
земельними ділянками; одержання паїв; щодо затвердження детального плану 
території тощо.  

Не менш актуальними для мешканців району протягом звітного періоду 
стали теми соціального захисту – 36 звернень або 8,7% (за 2017 рік – 9 або 2,2%), 
діяльності місцевих органів виконавчої влади – 26 звернень або 6,3% (за 2017 рік 
– 9 або 2,2%). 

З початку 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року 
збільшилася кількість звернень громадян, у яких порушено питання:  
забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (11 звернень або 
2,7%); праці і заробітної плати (10 звернень або 2,4 %); сім’ї, дітей, молоді, 
гендерної рівності, фізичної культури і спорту (9 звернень або 2,2%); охорони 
здоров’я – 5 або 1,2% (за 2017 рік – 3 або 0,7%). 

З початку 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року 
зменшилася кількість звернень з питань: екології та природних ресурсів (6 
звернень або 1,5%); комунального господарства  (12 звернень або 2,9%); 
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діяльності органів місцевого самоврядування (4 звернення або 1%); освіти, 
наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності 
(5 звернень або 1,2%). 

З початку 2018 року райдержадміністрацією опрацьовано 202 звернення, що 
надійшли від ДУ "Урядовий контактний центр", що майже вдвічі менше ніж за 
2017 рік (259 звернень). Майже 20% громадян, які телефонували на Урядову 
гарячу лінію, відносяться до найменш соціально захищених категорій населення.  

У зверненнях на Урядову гарячу лінію найбільш актуальними є  питання 
соціального захисту – 81 або 40,1%; комунального господарства – 63 або 31,2%; 
охорони здоров’я – 11 або 5,4%; аграрної політики та земельних відносин – 7 або 
3,5%; освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та 
інтелектуальної власності – 6 або 2,9%; транспорту та зв’язку - 6 або 2,9%; 
діяльність органів місцевого самоврядування – 6 або 2,9%. 

Діловодство за зверненнями громадян ведеться у відповідності із вимогами 
Інструкції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 
№ 348. Реєстрацію письмових, усних та телефонних звернень громадян 
забезпечено у системі автоматизованого документообігу "ОPTIMA-WorkFlow". В 
цій системі також реєструються дзвінки, що надійшли у ході прямих "гарячих" 
телефонних ліній.  

Порушень щодо термінів розгляду звернень громадян протягом 2018 року у 
Вільнянській райдержадміністрації не було. На всі звернення надаються 
обґрунтовані відповіді у передбачений законодавством строк, в яких роз’яснено 
положення чинного законодавства, право громадян на звернення за захистом 
своїх прав і законних інтересів до суду. 
 

Забезпечення доступу до публічної інформації 
 

Відповідно до Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання 
публічної інформації в апараті Вільнянської райдержадміністрації  
відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання та організації 
розгляду запитів щодо надання публічної інформації в райдержадміністрації 
визначено загальний відділ апарату райдержадміністрації.  

Реєстрація та облік запитів на інформацію здійснюється у реєстраційно-
контрольних картках, придатних для оброблення ПК. 

В райдержадміністрації забезпечується своєчасність направлення запитів на 
розгляд відповідальним виконавцям, здійснюється належний контроль за 
дотриманням термінів розгляду запитів. Також забезпечується контроль за 
повнотою відповідей на запити, у зв’язку з чим передбачено обов’язкове 
візування проектів відповідей керівником структурного підрозділу, який готував 
проект відповіді, першим заступником, заступником голови, керівником апарату 
райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків), відповідальними 
працівниками юридичного відділу апарату райдержадміністрації.  

На виконання вимог законодавства у сфері доступу до публічної інформації, 
з метою забезпечення відповідності інформаційного наповнення офіційного веб-
сайту райдержадміністрації нормам чинного законодавства, а також доступу 
громадськості до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вільнянської 
райдержадміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 
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19.01.2018 № 35 затверджено Перелік публічної інформації, що підлягає 
оприлюдненню райдержадміністрацією.  

Для забезпечення права кожного громадянина на доступ до публічної 
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, для 
зручності подання запиту у письмовому вигляді на інформаційному стенді у 
приміщенні райдержадміністрації розміщено зразки відповідних форм запитів на 
інформацію. Визначено місце для роботи запитувачів із документами, що містять 
публічну інформацію – кабінет № 23 II поверху адмінбудівлі районної ради.  

В райдержадміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 
15.03.2016 № 175 затверджено Порядок відшкодування та розміри фактичних 
витрат на копіювання та друк документів, що надаються, за запитами на 
інформацію. 

Результати розгляду запитів на публічну інформацію щомісяця 
аналізуються, відповідні звіти надсилаються до облдержадміністрації, а також 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. 

Протягом січня – грудня 2018 року до Вільнянської райдержадміністрації 
надійшло 65 запитів (46 – письмових, 23 – в електронному вигляді). За категорією 
запитувачів 48 запитів надійшло від фізичних осіб, 14 запитів – від юридичних 
осіб, 7 – від об’єднань громадян.  

67 запитів про надання публічної інформації було вчасно задоволено, на  
2 – надана відмова. 

На підставі норм частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" 2 запити надіслано для розгляду належним розпорядникам 
інформації. Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" у такому запиті надані роз’яснення щодо права запитувача на 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду в 
порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. 

З метою забезпечення відповідності інформаційного наповнення офіційного 
веб-сайту райдержадміністрації нормам чинного законодавства, а також доступу 
громадськості до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вільнянської 
райдержадміністрації 19 січня 2018 року видано розпорядження голови 
райдержадміністрації №35 "Про затвердження Переліку публічної інформації, що 
підлягає оприлюдненню Вільнянською райдержадміністрацією Запорізької 
області". 

З метою забезпечення відповідності інформаційного наповнення офіційного 
веб-сайту райдержадміністрації нормам чинного законодавства, а також доступу 
громадськості до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вільнянської 
райдержадміністрації проводиться активна робота по організації та контролю за 
оприлюдненням публічної інформації на офіційному веб-сайті відповідно 
Переліку публічної інформації, що підлягає оприлюдненню не тільки апаратом 
райдержадміністрації, а й окремими структурними підрозділами. 

 
Системний підхід у роботі райдержадміністрації по взаємодії з органами 

місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів 
виконавчої влади, громадськими організаціями, осередками політичних партій та 
громадськістю  дозволяє в повній мірі впливати на стабільність ситуації та 
розвиток району. 


