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Публічний звіт 
 голови Пологівської районної державної адміністрації 

 Запорізької області за 2018 рік 
 
Звіт за своїм змістом поділяється на блоки: 

I. Кадрове, правове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення 
діяльності районної державної адміністрації, забезпечення мобілізаційної 
роботи, доступу до публічної інформації, проведення кадрової роботи, 
здійснення документообігу та контролю, розгляду звернень громадян та 
ведення Державного реєстру виборців (діяльність апарату 
райдержадміністрації). 

II. Здійснення повноважень щодо економічного розвитку району. 
III. Вирішення питань бюджету, фінансів та обліку. 
IV. Повноваження у галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної 

культури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді. 
 
У своїй діяльності Пологівська районна державна адміністрація керується 

Конституцією України, законами України «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про державну службу», «Про центральні органи виконавчої влади» та іншими 
законодавчими актами, що регулють діяльність органів виконавчої влади. 

Зокрема Закон України «Про місцеві державні адміністрації» визначає 
організацію, повноваження та порядок діяльності райдержадміністрації, яка 
здійснює виконавчу владу на території району. 

 
Кадрове, правове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності районної державної адміністрації, забезпечення мобілізаційної 
роботи, доступу до публічної інформації, проведення кадрової роботи, 
здійснення документообігу та контролю, розгляду звернень громадян та 
ведення Державного реєстру виборців. 

Організаційно-кадрові питання районної державної адміністрації.  
Організацію роботи з персоналом в апараті районної державної адміністрації та 

її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює 
відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації. 

У структурних підрозділах районної державної адміністрації зі статусом 
юридичних осіб публічного права організація роботи з персоналом покладається на 
керівників або за їх рішенням - на одного з державних службовців такого 
структурного підрозділу.  

 
Станом на 31.12.2018 штатна чисельність працівників райдержадміністрації та 

її апарату налічує 116 одиниць: апарат - 25 одиниць; управління фінансів 
райдержадміністрації - 11 одиниць; управління соціального захисту 
райдержадміністрації - 48 одиниць; інші структурні підрозділи райдержадміністрації 
- 32 одиниці.  

Протягом звітного періоду були внесені зміни до структури апарату 
райдержадміністрації. Зміни були пов’язані з виведенням із штатного розпису 
посади провідного документознавця відділу організаційної роботи апарату 
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райдержадміністрації та введенням до штатного розпису посади документознавця 
відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації. 

Також були внесені зміни до структури та штатного розпису 
райдержадміністрації, які пов’язані із приведенням у відповідність граничної 
штатної чисельності працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та 
впорядкування і оптимізації структури Пологівської районної державної 
адміністрації Запорізької області відповідно до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 12.07.2018 № 345 «Про зміну штатної чисельності 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації» та від 19.12.2018 № 673 
«Про зміну граничної штатної чисельності працівників структурних підрозділів 
районних державних адміністрацій». 

До структури апарату Пологівської райдержадміністрації входять: керівництво 
райдержадміністрації та 6 відділів апарату - відділ організаційної роботи; відділ 
кадрової роботи; загальний відділ; юридичний відділ; відділ фінансово-
господарського забезпечення; відділ ведення Державного реєстру виборців, а також 
головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи райдержадміністрації.  

Структурні підрозділи райдержадміністрації: відділ економічного розвитку і 
торгівлі; відділ містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства 
та будівництва і цивільного захисту; відділ освіти, молоді та спорту; відділ культури 
і туризму; служба у справах дітей; архівний відділ; відділ з питань організації 
діяльності центру надання адміністративних послуг; відділ агропромислового 
розвитку; управління соціального захисту населення та управління фінансів.  

Призначення на посади державної служби Пологівської райдержадміністрації 
та її структурних підрозділів відбувалися шляхом конкурсного відбору. За рік 
укомплектовано 9 посад державної служби. З них 6 - шляхом конкурсного відбору, 3 
– за переведенням із одного структурного підрозділу райдержадміністрації в інший.  

Протягом 2018 року у структурних підрозділах райдержадміністрації та її 
апарату (крім управління соціального захисту населення райдержадміністрації та 
управління фінансів райдержадміністрації) було 9 вакантних посад. 

В управлінні фінансів райдержадміністрації протягом 2018 року були вакантні 
2 посади: 1 - посада головного спеціаліста–економіста бюджетного відділу 
управління фінансів Пологівської районної державної адміністрації, яка з 01.10.2018 
була скорочена відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 
06.07.2018; 1 – посада начальника відділу бухгалтерського обліку, автоматизованої 
обробки інформації та господарського обслуговування – головний бухгалтер 
управління фінансів райдержадміністрації ( тимчасово, на час відсутності 
працівника, який з 05.11.2018 перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку). 

В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації – 3 вакансії.  
У райдержадміністрації (у тому числі в управлінні соціального захисту 

населення райдержадміністрації) 8 разів оголошувалися конкурси на заміщення 
вакантних посад, на 2 посади – повторно, розглянуто 6 заяв претендентів на участь у 
конкурсах.  

3 конкурси не відбулися у зв’язку з тим, що бажаючих подати документи, 
необхідні для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад, не було.  
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Документообіг районної державної адміністрації.  
Обсяг документообігу, тобто кількість документів, що надійшли до 

райдержадміністрації, її структурних підрозділів та кількість створених документів 
відділами апарату і структурними підрозділами райдержадміністрації протягом 
звітного періоду . 

ІНФОРМАЦІЯ  
про документи, що надійшли до райдержадміністрації,  

її структурних підрозділів 
 

№ 
за/п 

Назва структурного підрозділу 
райдержадміністрації 

2018 рік 2017 рік 

1. Райдержадміністрація 2856 2884 
2. УСЗН 6848 6400 
3. Відділ освіти, молоді і спорту 2878 2250 
4. Управління фінансів 1461 1542 
5. Служба у справах дітей 546 422 
6. Відділ культури і туризму 588 268 
7. Відділ агропромислового розвитку 101 102 
8. Архівний відділ 34 11 
9. Відділ з питань діяльності ЦНАП 280 503 

 
ІНФОРМАЦІЯ  

про документи, що надіслані райдержадміністрацією,  
її структурними підрозділами 

 
№ 

за/п 
Назва структурного підрозділу 

райдержадміністрації 
2018 рік 2017 рік 

1. Райдержадміністрація 3654 3675 
2. УСЗН 8076 253 
3. Відділ освіти, молоді і спорту 2507 807 
4. Управління фінансів 510 2772 
5. Служба у справах дітей 1156 1279 
6. Відділ культури і туризму 959 236 
7. Відділ агропромислового розвитку 676 0 
8. Архівний відділ 124 67 
9. Відділ з питань діяльності ЦНАП 771 461 

 
Фінансово-господарська діяльність.  
Протягом 2018 року відділом фінансово - господарського забезпечення апарату 

райдержадміністрації забезпечувалось ведення бухгалтерського обліку відповідно 
до національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, а також 
інших нормативно - правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку (у тому 
числі, з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського 
обліку та звітності) та дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних 
зобов’язань, які своєчасно подавались на реєстрацію. Платежі проводились вчасно 
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відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірно та у повному обсязі 
господарські операції відображались у бухгалтерському обліку та звітності. 

Протягом 2018 року відділом фінансово - господарського забезпечення апарату 
райдержадміністрації забезпечувалось нарахування заробітної плати, допомоги по 
тимчасовій непрацездатності, премій, відпускних та інших виплат, передбачених 
фондом оплати праці по структурних підрозділах райдержадміністрації та її апарату.  

Своєчасно та в повному обсязі перераховувались податки і збори до 
відповідних бюджетів. 

Відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації 
забезпечувалось бюджетне планування, а саме було підготовлено проекти 
кошторисів, планів асигнувань по загальному та спеціальному фонду державного і 
районного бюджету на 2018 рік з відповідними розрахунками, штатних розписів на 
2018 рік по апарату та структурних підрозділах райдержадміністрації.  

Складено бюджетні запити по загальному і спеціальному фондах державного та 
районного бюджетів на 2019 рік. 

Відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації 
протягом 2018 року забезпечувалось проведення видатків відповідно до 
затверджених кошторисів по загальному та спеціальному фонду державного 
бюджету за кодами економічної класифікації видатків по КПКВК 7781010 
«Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області» та видатків відповідно до 
затверджених кошторисів по загальному та спеціальному фонду районного 
бюджету. 

Протягом 2018 року своєчасно надавалася бухгалтерська місячна, квартальна, 
річна бюджетна, фінансова звітність по державному та районному бюджетах.  

Відділом фінансово-господарського забезпечення забезпечувалось дотримання 
порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, які закуповувались за 
кошти державного та районного бюджетів, надання податкової звітності та 
оприлюднення використання бюджетних коштів. 

 
Взаємодія з органами місцевого самоврядування.  
Районна державна адміністрація працює над реалізацією власних і делегованих 

повноважень на принципах прозорості, підвищення ефективності прийнятих 
управлінських рішень і її діяльність спрямована на всебічне задоволення прав і 
свобод громадян, їх матеріальних і духовних запитів. 

На засіданнях колегії райдержадміністрації розглядалися питання виконання 
районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку 
району, цільових програм та інших актуальних питань з подальшим виданням 
розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, які передбачали конкретні 
заходи та визначали їх виконавців. Протягом 2018 року проведено 8 засідань колегії 
де розглянуто 16 питань. 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації працювали відповідно 
до перспективного, квартальних планів роботи районної державної адміністрації, що 
затверджувалися розпорядженнями голови районної державної адміністрації. 

 
З метою системного аналізу наявних проблем, максимального врахування 

місцевих особливостей територій, донесення до населення об’єктивної інформації 
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щодо актуальності та суті завдань державної політики в робочому порядку 
проводилися семінари для міського, сільських голів та секретарів виконкомів 
місцевих рад. 

На семінарах міського, сільських голів та секретарів виконкомів місцевих рад 
заслуховуються питання взаємодії органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування з питань виконання законодавства України, Указів Президента 
України, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів 
вищих органів влади.  

Голова райдержадміністрації, перший заступник, заступник голови, керівник 
апарату райдержадміністрації, начальники структурних підрозділів 
райдержадміністрації, її апарату беруть участь у засіданнях сесій районної ради і 
постійних комісій районної ради. Підготовлено та надано до районної ради звіт про 
виконання делегованих райдержадміністрації повноважень у 2018 році. 

А розв’язання основних економічних і соціальних проблем району 
здійснюється через підготовку та організацію виконання щорічних галузевих та 
цільових програм розвитку району. 

Структурними підрозділами райдержадміністрації з метою здійснення 
повноважень, делегованих їм районною радою відповідно до Конституції України в 
обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», впродовж 2018 року було розроблено 13 проектів 
районних програм та внесено на розгляд депутатів районної ради.  

 
Назва районної програми Дата і номер 

рішення 
Програма зайнятості населення Пологівського району на 
2018-2020 роки 

05.04.2018 
№3 

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств 
та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2018-2020 
роки 

05.04.2018 
№21 

Районна Програма спів фінансування витрат на 
експлуатаційне утримання та поточний ремонт 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення у Пологівському районі на 2018 рік 

24.05.2018 
№3 

Районна Програма «Шкільний автобус» на 2019 рік 26.10.2018 
№3 

Районна Програма розвитку донорства крові та її 
компонентів у Пологівському районі на 2019-2023 роки 

26.10.2018 
№11 

Програма розвитку та забезпечення функціонування 
центру надання адміністративних послуг Пологівської 
районної державної адміністрації Запорізької області на 
2019 рік 

21.11.2018 
№2 

Програма заохочення підвищення ефективності 
виробництва сільськогосподарської продукції та 
покращення показників праці в Пологівському районі на 
2019-2022 роки 

21.11.2018 
№3 

Програма підготовки та проведення місцевих виборів на 21.11.2018 
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2018-2019 роки №4 
Програма соціально-економічного та культурного розвитку 
Пологівського району на 2019 рік 

21.12.2018 
№1 

Програма розвитку малого підприємництва Пологівського 
району на 2019-2020 роки 

21.12.2018 
№2 

Програма земельної реформи у Пологівському районі на 
2019-2022 роки 

21.12.2018 
№5 

Програма поводження з забороненими і непридатними до 
використання в сільському господарстві хімічних засобів 
захисту рослин у Пологівському районі на 2019-2022 роки 

21.12.2018 
№6 

Районна Програма «Цукровий діабет» на 2019-2020 роки 21.12.2018 
№8 

 
Взаємодія з об’єднаннями громадян. 
При Пологівській райдержадміністрації створено та діє консультативно-

дорадчий орган Пологівська районна координаційна рада з питань сприяння 
розвитку громадянського суспільства з метою забезпечення сприятливих умов для 
розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії 
громадськості з органами державної влади. Координаційна рада успішно функціонує 
і співпрацює з райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування, надає 
свої пропозиції до проектів нормативно-правових актів. У 2018 році проведено 5 
засідань Ради, де зокрема обговорено 7 проектів нормативно-правових розпоряджеь 
голови райдержадміністрації, Перспективний план розвитку Пологівського району 
на 2019-2021 роки, розглянуто стан реформування галузі охорони здоров’я в районі, 
сутність реформи у галузі освіти «Нова українська школа» та умови її успішної 
реалізації у закладах загальної середньої освіти району, хід оздоровчої кампанії у 
районі у 2018 році. Постійно проводиться роз’яснення змін до законодавства, про 
призначення субсидій, пенсій, щодо стягнення аліментів тощо. 
Рік Координаційна рада 
 засідань, круглих 

столів 
питань 

2016 4 13 
2017 2 9 
2018 5 28 

  
У листопаді 2018 року розпорядження голови райдержадміністрації було 

створено Пологівську районну раду регіонального розвитку та затверджено її склад. 
Протягом грудня було проведено зустрічі з активом міської та сільських рад, 
працівниками закладів освіти, культури, охорони здоров’я, керівниками 
комунальних установ, що функціонують на територіях, де обговорено надані 
пропозиції до плану Перспективного розвитку Пологівського району на 2019-2021 
роки. 

27.12.2018 проведено розширене засідання Районної ради регіонального 
розвитку, під час якого проінформовано щодо основних показників соціально-
економічного розвитку району за останні три роки та презентовано проект 
Перспективного плану розвитку Пологівського району на 2019-2021 роки. 
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В районі зареєстровано 83 районні та міські осередки загальноукраїнських 
партій, з них активні - 8; районних та міських осередків громадських організацій та 
об’єднань зареєстровано 52, з них активні - 16. 

 
Інформаційна політика. 
Важливою складовою діяльності районної державної адміністрації є 

задоволення потреб жителів району щодо інформації про діяльність органів 
виконавчої влади, широкого висвітлення заходів, які проводяться районною 
державною адміністрацією та її структурними підрозділами.  

Протягом 2018 року у газеті «Районка» розміщувались вітання керівництва 
району з державними та професійними святами, інформація про діяльність органу, 
інтерв’ю та коментарі голови райдержадміністрації, заступника голови, керівників 
структурних підрозділів райдержадміністрації.  

Не менш важливими в формуванні громадської думки та одними з 
найшвидших шляхів донесення новин про діяльність органів влади до населення є 
офіційний веб-сайт райдержадміністрації. Протягом року на офіційному веб-сайті 
райдержадміністрації висвітлювались заходи, які проводяться районною державною 
адміністрацією та її структурними підрозділами, в яких брали участь керівники 
райдержадміністрації, розміщувались оголошення, нормативно-правові акти, 
інформація про діяльність органу. 

Протягом звітного періоду на території району роміщувалась соціальна 
реклама, вітання з державними святами Президента України, керівництва району. 
 

Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації.Забезпечення 
законності, правопорядку, прав і свобод громадян.  

Протягом 2018 року прийнято 560 розпоряджень, у тому числі 4 нормативно-
правових акти, один з яких є регуляторним. З метою досягнення принципу 
транспарентності усі рішення з питань соціально-економічних питань, прийняті 
головою райдержадміністрації оприлюднюються на веб-сайті Пологівської 
райдержадміністрації, нормативно-правові акти оприлюднюються в засобах масової 
інформації. 

За результатами проведення безвиїзних перевірок Головним територіальним 
управлінням юстиції у Запорізькій області порушення не виявлені, зауваження не 
виносилися. Рішення органів влади вищого рівня щодо визнання не чинними актів 
голови райдержадміністрації не приймалися. 

Протягом 2018 року розроблено та укладено 74 угоди з фінансово-
господарських питань. Закупівля товарів, робіт та послуг у переважній більшості 
здійснено шляхом розміщення оголошень на майданчику в електронній системі 
публічних закупівель ProZorro. При закупівлі товарів та послуг, вартість яких 
перевищує 3000 грн., було оголошено 20 закупівель, за якими завершено процедури 
на суму 634,4 тис. грн. За результатами аукціонів укладено 34 договори на суму 
1274,7 тис. грн. За результатами виконання договорів та угод претензій не 
надходило, судових справ не порушувалося. 

З метою надання первинної правової допомоги з питань, які належать до 
компетенції райдержадміністрації було організовано та надано допомогу 42 особам 
(у тому числі укладання звернень, заяв). 
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З метою вивчення громадської думки продовжують функціонувати телефони та 
скриньки довіри. Протягом звітного періоду скарг та пропозицій від громадян не 
надходило.  

 
З метою активізації й упорядкування роботи щодо упередження та протидії 

корупції видане розпорядження голови Пологівської районної державної 
адміністрації від 11.01.2018 №12 «Про затвердження Плану заходів щодо 
забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та 
здійснення антикорупційних дій у Пологівському районі на 2018-2020 роки».  

У березні 2018 року було подано декларацію про суттєві зміни майнового стану 
1 посадовою особою, а також 1 посадовою особою – у червні 2018 року. 

Відповідно до статті 45 Закону «Про запобігання корупції» до 1 квітня шляхом 
заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання 
корупції подано декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, за минулий рік: 

7 посадовими особами, звільненими протягом 2017 року; 
48 посадовими особами, призначення та звільнення яких протягом 2017 року 

здійснювалося головою райдержадміністрації.  
Посадовими особами структурних підрозділів райдержадміністрації – 

юридичних осіб публічного права, зобов’язання з е-декларування виконані у 
повному обсязі. 

За результатами повідомлень 2 посадовими особами про наявність 
потенційного конфлікту інтересів було видано 1 розпорядчий акт про застосування 
зовнішнього контролю та прийняте 1 рішення про передачу документа на розгляд 
іншій посадовій особі. Здійснюється постійний моніторинг ризиків у діяльності 
посадових осіб з метою превенції вчиненню корупційних правопорушень. 

Протягом 2018 року за участю райдержадміністрації здійснено представництво 
інтересів, в тому числі у судових органах: у 29 справах з питань захисту прав та 
інтересів дітей, у 9 справах щодо встановлення недієздатності та подань про 
призначення опікунами. 

 
На виконання районної Програми профілактики правопорушень, боротьби зі 

злочинністю та забезпечення громадської безпеки у Пологівському районі на 2018-
2022 роки, з метою забезпечення оперативно-технічних заходів на території району, 
здійснено придбання паливно-мастильних матеріалів для на суму 100000,00 грн.; 
придбано систему відео спостереження на суму 39940,00 грн. 

 
Реалізація державної політики та виконання законодавства з питань 

розгляду звернень громадян. 
Проаналізувавши динаміку звернень громадян, які надійшли до 

райдержадміністрації протягом двох років, зазначаємо, що загальна кількість 
звернень громадян з роками суттєво збільшилась з 507 звернень у 2017 році до 610 у 
2018 році. Збільшення звернень до влади свідчить про налагодження постійного 
діалогу з суспільством. Суттєво збільшилась кількість письмових звернень у 
порівнянні з 2017 роком, з 236 до 300 звернень у 2018 році. Причиною збільшення 
звернень стало збільшення коштів на фінансування районної Програми соціальної 
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підтримки ветеранів війни, праці, інвалідів, інших соціальних груп населення, що 
перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2018-2020 
роки. Протягом 2018 року із районного бюджету виділено 124 громадянам адресну 
грошову допомогу на суму 80000 гривень, а також 118 учасникам АТО надано 
одноразову матеріальну допомогу на суму 60000 грн. Аналізуючи динаміку 
звернень, що надійшли для розгляду з урядової «гарячої лінії» протягом двох років 
бачимо, що кількість звернень у 2018 році збільшилась, у порівнянні з 2017 роком з 
105 до 181 звернень. Така динаміка свідчить, що громадяни почали спілкуватися за 
допомогою засобів телефонного зв’язку та через веб-сайт Урядового контактного 
центру, що дозволяє їм оперативно отримувати інформацію від органів виконавчої 
влади. У 2018 році відбулося зменшення звернень громадян, що надійшли до 
райдержадміністрації з «гарячої лінії» КУ «Запорізький обласний контактний 
центр» Запорізької обласної ради з 29 у 2017 році до 26 у 2018 році. 

Протягом 2018 року райдержадміністрацією розглянуто 401 питання, порушене 
у зверненнях громадян (у 2017р.- 399). 

Серед основних питань, які порушували мешканці у своїх зверненнях упродовж 
2018 року, чільне місце займають: питання соціального захисту населення - 275, або 
68,6%, комунального господарства - 30 питань, або 7,5%, аграрної політики і 
земельних відносин - 16, або 4%, сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної 
культури і спорту – 14 або 3,5 %, охорони здоров'я – 8 або 2%, забезпечення 
дотримання законності правопорядку - 6, або 1,5%, транспорту і зв’язку - 5 або 
1,3%, з питань житлової політики - 2, або 0,5%, праці та заробітної плати - 3 або 
0,8% та інші. 

Із загальної кількості розглянутих звернень 236, або 62%, вирішено позитивно. 
Пріоритетним для громадян було питання надання адресної грошової допомоги на 
лікування та вирішення соціальних проблем. 

За звітний період проведено 86 особистих та 83 виїзних прийомів громадян, з 
них: на територіях 12 сільських рад та в 66 установах і підприємствах району. На 
особистих та виїзних прийомах керівництвом райдержадміністрації розглянуто 97 
звернень громадян, (у 2017 р. – 137).  

На особистих прийомах порушувалися питання соціального захисту - 34 
(33,6%), комунального господарства - 17 (16,8%), аграрної політики і земельних 
відносин - 11(10,9%), охорони здоров’я - 4 (3,9%), забезпечення дотримання 
законності та охорони правопорядку - 4 (3,9%), сім’ї, дітей, молоді, гендерної 
рівності, фізичної культури і спорту - 3 (2,9%), транспорту та зв’язку - 2 (2,5%), 
праці та заробітної плати – 2 (2,5%), житлової політики та освіти - по 1 питанню 
(0,9%).  

Із розглянутих питань: 10 – задоволено, на 87 надано роз’яснення в терміни, 
визначені законодавством. 

В райдержадміністрації вживаються заходи щодо поліпшення роботи із 
зверненнями громадян та попередження їх надходження. Громадяни району мають 
можливість вирішити свої проблеми по телефону. За звітний період проведено 12 
«прямих» телефонних зв’язків з населенням, під час яких зателефонувало 36 осіб ( у 
2017 р. – 43, у 2016 – 97). Від них надійшло 38 питань. На різні за тематикою 
питання, адресовані керівникам районних служб, громадяни отримали відповіді, 
рекомендації. На вирішення 23 питань керівництвом райдержадміністрації давалися 
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доручення відповідним службам. Із розглянутих питань: 6 - задоволено, на 32 - 
надано роз’яснення в терміни, визначені законодавством. Причиною зменшення 
звернень на «прямий» телефонний зв’язок, є збільшення звернень на «гарячу лінію» 
КУ «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної ради та 
запровадження проведення кожного третього понеділка місяця «прямої телефонної 
лінії» у міській раді. 

 
Розгляд запитів на публічну інформацію, система обліку публічної 

інформації та її оприлюднення. 
Районною державною адміністрацією відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» забезпечується додержання прав громадян на 
отримання в установлені строки достовірної інформації про діяльність органів 
влади, явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та 
інших сферах життя району. Забезпечується її оперативне оприлюднення на веб-
сайті районної державної адміністрації. Впродовж звітного періоду до 
райдержадміністрації надійшло 21 запит на отримання публічної інформації, що на 
1 запит менше в порівнянні з 2016 роком (у 2017 р. – 22). Забезпечено своєчасне їх 
опрацювання та надання відповідей запитувачам в порядку і в терміни, визначені 
Законом України «Про доступ до публічної інформації».  

Таким чином, Пологівською районною державною адміністрацією забезпечено 
опрацювання та розгляд усіх звернень та інформаційних запитів. 

 
Реалізація державної політики та виконання законодавства з питань 

ведення Державного реєстру виборців, до якого заносяться відомості про 
громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на 
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців”, ст. 25 Закону 
України “Про місцеві державні адміністрації” на забезпечення здійснення заходів 
щодо ведення Державного реєстру виборців, відділом за 2018 рік здійснено прийом 
та реєстрацію подань відомостей від суб’єктів подань, визначених ст.22 Закону 
України “Про Державний реєстр виборців”- отримано та заведено до бази даних 684 
відомості та опрацьовано 4706 записів, за якими внесені відповідні зміни до 
Державного реєстру виборців: внесені зміни до ідентифікаційних та службових 
даних — 1104 записи, зміни виборчої адреси та встановлення відмітки “вибув” — 
2140 записів, включено нових — 310, знищено — 72 записи. 

Звернення виборців — 6, задоволено — 6. 
Запити органів виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо кількісних 

характеристик виборчого корпусу — 3, задоволено — 3. 
 

Рік Змін 
ідентифікаці
йних та 
службових 
даних (крім 
відмітки 

Змін ВА та 
встановлен
ня 
відмітки 
"вибув" 

Включено 
нових 
записів 

Знищено 
записів 

Всього 
опрац. 
записів 

Звернен
ня 
виборці
в 

Запити 
органів 
виконавчої 
влади, 
місцевого 
самовряду



11 

"вибув")  вання 

2017 1066 1360 303 749 4034 3 1 

2018 1104 2140 310 720 4706 6 3 

 

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту. 
Основними завданнями цивільного захисту Пологівського району протягом 

2018 року було забезпечення виконання заходів, покликаних на підвищення 
готовності та вдосконалення підготовки органів управління і сил ланки 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за 
призначенням в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу та особливого періоду.  

Наказами та розпорядженнями начальника цивільного захисту району – голови 
райдержадміністрації затверджені План основних заходів цивільного захисту 
Пологівського району на 2018 рік, Положення про формування цивільного захисту, 
положення про ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту та інші. 

У районній системі цивільного захисту з метою комплексного 
розв’язання питань захисту населення і території від небезпечних явищ, аварій і 
катастроф техногенного, екологічного, природного характеру, створені та діють 11 
спеціалізованих служб. 

Протягом 2018 року в Пологівському районі надзвичайних ситуацій місцевого 
та об’єктового рівня не було. 

Для вирішення оперативних питань щодо координації дій органів управління, 
сил та засобів ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту в 
районі створена і діє комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій. 

З метою забезпечення високого рівня організації цивільного захисту населення 
Пологівського району, раціонального і ефективного використання сил і засобів для 
попередження надзвичайних подій та ліквідації їх наслідків в районі створені і діють 
районні програми: 

«Програма розвитку цивільного захисту в Пологівському районі на 2018-2021 
роки», заходами якої передбачене поповнення запасів паливно-мастильних 
матеріалів та придбання пожежно-технічного озброєння та аварійно-рятувального 
обладнання для Пологівського РС ГУ ДСНС України в Запорізькій області. Обсяг 
фінансування на 2018 рік склав 100,0 тис. грн. Відповідно до заходів Програми 
кошти було витрачено на придбання паливно-мастильних матеріалів для районного 
матеріального резерву  

Станом на 01.01.2018 обсяг районного резервного фонду становив 500 тис. грн. 
З метою відшкодування вартості робіт із розчищення снігових заметів на 

автодорогах місцевого підпорядкування у 2018 році було виділено 95018,00 тис. грн. 
підприємствам, які відповідно до укладених договорів, виконували снігоочищення 
автомобільних доріг, розчищення їх від снігових заносів, усунення ущільненого 
снігового шару з поверхні проїзної частини, прибирання і відкидання снігових валів 
з узбіч: ФОП Слісаренко В.М., ТОВ «Агрофірма «Батьківщина», Філії 
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«Пологівський райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні 
дороги України». 

У світлі останніх подій стало першочерговим питання цивільного захисту 
населення на випадок надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Ключовим 
фактором був і залишається стан захисних споруд. 

На обліку в Пологівському районі знаходяться 45 захисних споруд (ПРУ), з них 
14 – у державній власності на балансі місцевих органів виконавчої влади; 11 – у 
комунальній власності та 20 – у приватній власності. 

Двадцять три захисних споруди проінвентаризовано як об’єкти нерухомого 
майна, до райдержадміністрації надані копії технічних паспортів. З них: 11 – 
державна власність; 10 – комунальна власність; 2 – приватна. 

П’ять захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) перебувають в 
аварійному стані, зруйновані. З них: 1 – державна власність; 4 – приватна власність. 

До попереднього переліку захисних споруд цивільного захисту Пологівського 
району, що були поставлені на облік з порушеннями, включені 8 об’єктів. Станом на 
10.11.2018 всі захисні споруди оглянуті комісією з організації заходів, пов’язаних з 
визначенням обставин постановки на облік захисних споруд цивільного захисту, 
створеної розпорядженням голови райдержадміністрації від 10.09.2018 № 370. За 
результатами огляду складені акти та проекти розпоряджень голови 
райдержадміністрації з пропозиціями щодо зняття їх з обліку, як таких, що 
поставлені помилково та надіслані до Державної служби з надзвичайних ситуацій 
України. 

Відповідно до висновку від 14.12.2018 №16-19032, наданому ДСНС України, 
захисні споруди, матеріали яких були надані на розгляд, можуть бути знятті з обліку 
відповідно до Вимог щодо визначення критеріїв неможливості подальшого 
утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення 
документів, що підтверджують таку неможливість, затверджених наказом 
Міністерства внутрішніх справ від 09.07.2018. Проведення обстеження захисних 
споруд може бути здійснене у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.04.2017 «Про затвердження Порядку проведення обстеження 
прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва».  

Згідно з вимогами пункту 27 Порядку створення, утримання фонду захисних 
споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.03.2018, у разі встановлення місцевими органами 
виконавчої влади потреби у захисних спорудах. Виключення захисних споруд 
здійснюється з одночасним поповненням їх фонду. 

 
Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг 

громадянам. 
Рішенням Пологівської районної ради від 30.11.2017 було затверджено 

Програму розвитку та забезпечення функціонування центру надання 
адміністративних послуг Пологівської районної державної адміністрації Запорізької 
області на 2018 рік. 
Загальна сума, яка була виділена на фінансування заходів Програми у 2018 році, 
склала 52200 грн. Виділені кошти були використані на: придбання канцелярського 
приладдя; придбання паперу для відділу; заправку, регенерацію картриджів для 
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відділу; навчання начальника відділу-адміністратора; придбання 
багатофункціонального пристрою; придбання стелажів для архівного приміщення 
відділу; регенерацію захищеного носія типу Електронний ключ Алмаз-1К для 
працівника відділу. 

 
У 2018 році у роботі Центру спостерігалася динаміка щодо покращення якості 

обслуговування суб’єктів звернення, збільшилась кількість залучених до роботи 
територіальних органів виконавчої влади у зв’язку зі змінами діючого законодавства 
України у сфері надання адміністративних послуг.  

Затверджений перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр. У 
2018 році Центр надавав 53 види адміністративних послуг (у 2017 році Центром 
надавались 47 видів адміністративних послуг). 
Кількість наданих адміністративних послуг Центром за 2017- 2018 роки. 
 
№ 
з/п 

Назва органу, який надав адміністративну 
послугу 

2017 2018 Різниця 

1 Пологівський районний сектор Управління 
міграційної служби України в Запорізькій області 

1 280 899 381 (зменшення) 

2 Відділ у Пологівському районі Головного 
управління Держгеокадастру у Запорізькій 
області 

3 664 3641 23 (зменшення) 

3 Послуги у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
(державним реєстратором) 

1 390 1418 28 (збільшення) 

4 Послуги у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
(адміністраторами Центру) 

5 972 967 (збільшення) 

5 Послуги державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань (державним реєстратором) 

923 574 349 (зменшення) 

6 Послуги з надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань 
(адміністраторами Центру)  

0 26 26 (збільшення) 

7 Головне територіальне управління юстиції у 
Запорізькій області (громадські організації) 

14 11 3 (зменшення) 

8 Відділ містобудування та архітектури, житлово-
комунального господарства та будівництва і 
цивільного захисту Пологівської РДА 

5 36 31 (збільшення) 

9 Відділу культури і туризму Пологівської РДА 0 1 1 (збільшення) 
10 Документи дозвільного характеру  12 15 3 (збільшення) 
11 Всього надано послуг 7293 7593 300 (збільшення) 
12 Консультації 5981 6398 417 (збільшення) 

Щодня Центр відвідувало в середньому до 30 суб`єктів звернення. 
 
Станом на 31.12.2018 року обсяги надходжень коштів до районного бюджету 

адміністративного збору за проведення державної реєстрації прав на нерухоме 
майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань та плата за надання інших адміністративних послуг склала 
– 333578,1 грн. 

45770,00 грн. – за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань; 
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213784,00 грн. - за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень; 

5120,00 грн. – за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також 
плата за надання інших платних послуг пов’язаних з такою державною реєстрацією 

68904,10 грн. – за надання інших адміністративних послуг. 
 
Реалізація державної політики та виконання законодавства з питань 

здійснення управління архівною справою, створення управлінських документів 
і роботи зі службовими документами та їх архівного зберігання. 

Відповідно до статей 16 та 25 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» архівний відділ Пологівської райдержадміністрації в межах, 
визначених Конституцією і законами України, здійснює на території Пологівського 
району державний контроль за додержанням законодавства про Національний 
архівний фонд та архівні установи, а також здійснює управління архівною справою 
та діловодством. 

З метою забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду 
та відповідно до Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 
документів Національного архівного фонду архівними установами Запорізької 
області на 2015-2019 роки було передбачено перевірити наявність документів 
Національного архівного фонду. Протягом 2018 року перевірено наявність 
документів: 

1) в архівному відділі – 7 фондів, загальною кількістю 1192 справи; 
2) в установах та організаціях району – 6 установ, загальна кількість 

перевірених документів 565 справ, з них 81 справа постійного зберігання, 179 книг 
погосподарського обліку, 49 книг реєстрації нотаріальних дій. 

Протягом 2018 року відповідно до річного плану роботи архівним відділом 
було прийнято на зберігання 656 справ, передано до Державного архіву Запорізької 
області 1056 справ. 

Всього на 01 січня 2019 року в архівному відділі зберігаються документи 37 
фондів, загальною кількістю 6316 справ, з них:  

справ постійного зберігання – 5805; 
справ з кадрових питань (особового складу) – 178; 
справ тимчасового зберігання – 333; 
виборчої документації (пакувань) – 278. 
Протягом 2018 року архівним відділом проведена 1 виставка документів 

Національного архівного фонду, присвячена Дню Конституції України. 

Протягом 2018 року архівним відділом було розглянуто та виконано 76 запитів 
соціально-правового та майнового характеру. Переважна більшість запитів 
стосувалась питань надання у приватну власність або в оренду земельних ділянок, 
земельних часток (паїв). Кількість запитів до архівного відділу за 2018 рік у 
порівнянні з 2017 збільшилася на 5 відсотків. 

В архівному відділі створена і функціонує експертна комісія. Протягом 2018 
року було проведено 13 засідань експертної комісії, які оформлені протоколами. 
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а) розглянуто, схвалено та представлено на розгляд експертно-перевірної 
комісії Державного архіву Запорізької області документів установ-джерел 
формування Національного архівного фонду: 

3 номенклатури справ на 994 статті; 

18 описів справ постійного зберігання на 951 справу; 

12 описів справ з кадрових питань на 436 справ; 

9актів про вилучення для знищення загальною кількістю10697 справ; 

б) розглянуто та погоджено експертною комісією документи установ, які не є 
джерелами формування Національного архівного фонду: 

5 описів справ постійного зберігання на 48 справ; 

9 описів справ з кадрових питань на 645 справ; 

9 актів про вилучення для знищення загальною кількістю 1509 справ. 

Назва 
 

2017 рік 2018 рік 

Кількість документів 
Національного архівного фонду, 

які зберігаються в архівному 
відділі 

6207 6316 

Перевіряння наявності 
документів НАФ 

1294 1192 

Передавання документів до 
Держархіву Запорізької області 

540 1056 

Приймання документів на 
зберігання: 

359 656 

- управлінська документація 337 656 

- з кадрових питань (особового 
складу) 

2 0 

- тимчасового зберігання 10 0 

Представлення на розгляд 
експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Запорізької 
області: 

  

- описів на управлінську 
документацію 

687 821 

- описів справ з кадрових питань 
(особового складу) 

291 366 

- номенклатур справ (кількість 
номенклатур / кількість статей) 

3 
616 

3 
994 

- актів про вилучення для 16 9 
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знищення (кількість актів / 
кількість справ) 

784 10697 

Видано довідок соціально-
правового та тематичного 

характеру 

72 76 

 

Трудові архіви Пологівського району 

На території Пологівського району станом на 01 січня 2019 року створено 9 
трудових архівів, з них 1 трудовий архів при Пологівській міській раді та 8 при 
сільських радах: Басанській, Вербівській, Воскресенській, Інженерненській, 
Пологівській, Семенівській, Тарасівській, Федорівській. 

Протягом 2018 року до трудових архівів району надійшло на зберігання 581 
справа, всього на 01 січня 2019 року в трудових архівах зберігається 8414 справ з 
кадрових питань (особового складу), з них 2069 справ в трудовому архіві міської 
ради, 6345 справ – в трудових архівах сільських рад. 

Всього трудовими архівами району за 2018 рік було опрацьовано 392 запити, з 
них 154 запити виконано трудовим архівом Пологівської міської ради, 238 запитів - 
трудовими архівами сільських рад. У порівнянні з 2017 роком кількість звернень до 
трудових архівів району збільшилась на 8 відсотків. 

Реалізація державної політики щодо оборонної роботи та мобілізаційної 
підготовки. 

З метою реалізації державної політики щодо оборонної роботи та 
мобілізаційної підготовки протягом 2018 року було: 

оновлено план заходів при запровадженні нормованого забезпечення населення 
в особливий період; 

оновлено пакет документів для нормованого забезпечення населення в 
особливий період;  

проведено коригування I та ІV розділів мобілізаційного плану 
райдержадміністрації; 

зібрано та узагальнено дані про можливості виконання мобілізаційних завдань 
підприємствами, установами та організаціями району; 

переглянуто План заходів з організації підготовки та проведення мобілізації 
людських і транспортних ресурсів, основний та резервний склади групи управління 
проведенням мобілізації людських і транспортних ресурсів; 

спільно з Пологівським районним військовим комісаріатом уточненні 
розрахунки розподілу ліміту вилучення техніки на підприємствах, установах і 
організаціях району.  

Спільно з Пологівським районним військовим комісаріатом проведено 
перевірки мобілізаційної готовності транспортних засобів на 12 підприємствах, 
установах, організаціях району (кількість одиниць техніки – 56) та складено 
відповідні акти; 

У 2018 році райдержадміністрацією забезпечено організацію виконання 
районної Програми «Призовна дільниця» на 2016-2019 роки. Протягом року на 
виконання заходів Програми відповідно до обсягів фінансування забезпечено: 
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закупівлю послуг з перевезення військовозобов’язаних на суму 60899,91 грн.;  
закупівлю пально-мастильних матеріалів для забезпечення перевезення 

військовозобов’язаних на суму 39816,00 грн.;  
здійснено закупівлю канцелярського приладдя для забезпечення діяльності 

призовної комісії на суму 10800,00 грн. 
 
Здійснення повноважень щодо соціально-економічного розвитку району 
На виконання п.2 ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

Пологівською районною державною адміністрацією розроблено програму соціально 
– економічного та культурного розвитку Пологівського району на 2018 рік. У 
зазначеній програмі було визначено основні завдання соціально – економічного 
розвитку району, шляхи та механізми їх реалізації, що реалізовувалися шляхом 
тісної співпраці райдержадміністрації та районної ради, органів місцевого 
самоврядування профспілок та роботодавців, громадських організацій. 

У 2018 році за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів 
були профінансовані заходи передбачені данною програмою на суму 49 
млн.880тис.805 грн., що на 6,4% більше ніж у попередньому році, в т.ч. по галузях: 

освіти, молоді та спорту – на суму 8 млн. 182 тис. 722 грн.; 
культури та туризму- 1 млн. 62 тис.030 грн.; 
медицини – 1 млн. 539тис. 715грн.; 
в т.ч. інша субвенція територіям району (на фінансування закладів освіти та 

культури) також була збільшена у порівнянні з 2017 роком на 8 млн. 121 тис. 305 
грн, і становила 34 млн.096 тис. 338 грн. .в т.ч.: 

Пологівська міська рада – 22 млн. 306тис. грн .,  
Басаньська сілька рада- 1 млн. 378 тис. 700 грн.,  
Вербівська с/р – 1 млн. 442 тис. 700грн.,  
Григорівська с/р – 1 млн. 47 тис.400 грн. 
Інженерненська с/р - 3 млн. 304тис. 546 грн 
Новоселівська с/р- 877 тис.700 грн  
Пологівська с/р – 604 тис. 500 грн., 
Костянтинівська с/р – 195 тис. 500 грн. 
Семенівська с/р – 538 тис. 292 грн.,  
Тарасівська с/р - 727 тис. 900грн.,  
Федорівська с/р – 1 млн. 673 тис. 100 грн. 
 
Підвищення рівня життя населення та розвиток інфраструктури Пологівського 

району залежить від багатьох факторів. Райдержадміністрацією неодноразово 
направлялися клопотання до обласної державної адміністрації, до депутатського 
корпусу району та депутатів обласної ради щодо виділення коштів з різних джерел 
фінансування для вирішення нагальних питань.  

У 2018 році затверджений перелік об’єктів і заходів, які фінансуються у 2018 
році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Пологівського 
району на загальну суму 1000,0 тис. грн , а саме: 

1. «Придбання стерилізатора парового, дистилятора води» для Комунальної 
установи «Пологівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
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Пологівської районної ради Запорізької області - субвенція з державного бюджету 
90,00 тис. грн. 

2. «Придбання кисневих концентраторів» для Комунальної установи 
«Пологівська центральна районна лікарня» Пологівської районної ради Запорізької 
області - субвенція з державного бюджету 210,00 тис. грн. 

3. «Капітальний ремонт електрообладнання» Комунальної установи 
«Григорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Пологівської районної ради Запорізької області - 
субвенція з державного бюджету 350,00 тис. грн. 

4. «Капітальний ремонт приміщення» Комунальної установи «Семенівський 
навчально-виховний комплекс «загальноосвітній заклад – дошкільний навчальний 
заклад» Пологівської районної ради Запорізької області - субвенція з державного 
бюджету 350,00 тис. грн. 

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 
«Деякі питання розподілу у 2018 році субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій», затверджений обсяг субвенції по Пологівському районі у сумі 4 000,000 
тис. грн. використано на такі заходи у сумі: 

1. «Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для 
водопостачання с. Басань Пологівського району Запорізької області» - субвенція з 
державного бюджету 1000,00 тис. грн. 

2. «Капітальний ремонт водопроводу у центральній частині с. Тарасівка 
Пологівського району Запорізької області» - субвенція з державного бюджету 500,00 
тис. грн. 

3. «Реконструкція водопроводу з будівництвом розвідувально-експлуатаційної 
артезіанської свердловини у с. Інженерне Пологівського району Запорізької області» 
- субвенція з державного бюджету 500,00 тис. грн. 

4. «Завершення та введення в експлуатацію підвідного газопроводу до сіл 
Новоселівка, Шевченка Пологівського району Запорізької області» - субвенція з 
державного бюджету 2000,00 тис. грн.  

Кошти станом на 01.01.2019 року освоєні в повному обсязі. 
 
Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з 

метою охорони навколишнього природного середовища, покращення санітарно-
епідеміологічного стану Пологівського району та проведення природоохоронної і 
ресурсозберігаючої політики у 2018 році виконувались заходи районної Програми 
охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки в Пологівському районі на 2016-2020 роки. 

У 2018 році на виконання заходів районної Програми у сфері охорони 
навколишнього природного середовища було використано: 

За кошти з місцевих бюджетів, на: 
Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів» - на суму 

114,020 тис. грн. (придбано 42 контейнери ). 
За кошти з районного бюджету, на: 
Озеленення території Басанської сільської ради, а саме: придбання саджанців 

дерев на суму 9,650 тис. грн. 
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Озеленення території Семенівської сільської ради, а саме: придбання саджанців 
дерев на суму 10,930 тис. грн. 

Озеленення території Федорівської сільської ради, а саме: придбання саджанців 
дерев на суму 9,570 тис. грн. 

Озеленення території Новоселівської сільської ради, а саме: придбання 
саджанців дерев на суму 11,790 тис. грн. 

Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території 
природно-заповідного фонду місцевого значення на території Григорівської 
сільської ради Пологівського району Запорізької області «Ландшафтний заказник 
місцевого значення «Балка Куркулі на суму 30,0 тис. грн. 

 
У 2018 році на здійснення природоохоронних заходів було використано коштів 

на 2% менше ніж у 2017 році, (зменшення витрат відбулося за рахунок економії 
коштів під час проведення допорогової закупівлі в системі «Prozorro» ), а саме у 
2017 році 188,006 тис. грн. , у 2018 році 185,96 тис. грн. 

З метою визначення та прогнозування впливу відходів на навколишнє природне 
середовище, своєчасного виявлення негативних наслідків, щокварталу здійснюється 
моніторинг місць утворення, зберігання і видалення відходів на території 37 
населених пунктів та міста Пологи.  

За екологічним станом місць видалення відходів, та здійснення заходів 
санітарного очищення, проведення заходів з благоустрою в м. Пологи відповідає 
КУП «Житло-Сервіс» Пологівської міської ради.  

Підприємство має всю необхідну дозвільну та технічну документацію. Тверді 
побутові відходи збираються та вивозяться спеціальними та пристосованими 
автотранспортними засобами для санітарного очищення. В більшій частині міста на 
спеціальних майданчиках встановлено 284 контейнерів для збирання сміття 
(охоплено 141 вулиця та підприємства міста). За останні три роки придбано 
контейнерів: 

у 2017 році 41 контейнер на суму 132,968 тис. грн; 
у 2018 році 42 контейнера на суму 114,020 тис. грн. 
Для покращення екологічного стану території за кошти обласного бюджету 

навколишнього природного середовища придбана вакуумна машина для збору та 
транспортування рідких побутових відходів для ГКП ВКГ «Міськводоканал» 
Пологівської міської ради на суму 1593,0 тис. грн. 

 
Керуючись Законом України «Про природно-заповідний фонд України», 

відповідно основних засад Стратегії державної екологічної політики України та з 
метою збільшення та розширення площ природно-заповідного фонду Пологівського 
району здійснена робота з розробки проекту землеустрою з організації та 
встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення на 
території Григорівської сільської ради Пологівського району Запорізької області 
«Ландшафтний заказник місцевого значення «Балка Куркулі» на суму 30,0 тис. грн.  

Площа природно-заповідного фонду Пологівського району складала: 
у 2017 році – 264,9274 га 
у 2018 році – 289,0624 га 
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За останні 3 роки площі заказників місцевого значення збільшилися на 142,335 
га або 30%. 

 
Державна регуляторна служба України погодила проект розпорядження «Про 

затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних 
автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території 
Пологівського району Запорізької області», яке 21.11.2018 зареєстроване Головним 
територіальним управлінням юстиції в Запорізькій області. 

Відповідно до пункту 5 Статті 13 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації»: 

В грудні 2018 року райдержадміністрацією був проведений конкурс з 
визначення автомобільних перевізників для обслуговування на приміських 
автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території 
Пологівського району. Визначені переможці конкурсу, з якими укладено договори 
на перевезення пасажирів. 

Протягом року проводилось пільгове перевезення громадян автомобільним 
транспортом приміського сполучення, які не виходить за межі Пологівського 
району. 

 
На виконання статтей 13, 14 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» райдержадміністрацією організовано виконання заходів Програми з 
підвищення рівня енергоефективності Пологівського району на 2016-2020 роки. 

Щокварталу проводилися засідання робочої групи з аналізу використання 
паливно – енергетичних ресурсів. 

Протягом 2018 року в бюджетній сфері проведено наступні заходи з 
енергозбереження за кошти державного та місцевого бюджетів:  

придбано та замінено віконних блоків та зовнішніх дверей на енергозберігаючі 
на суму 268 тис. грн що на 60 % менше, ніж у попередньому році; 

проведено утеплення фасадів та крівлі на суму 3313,248 грн, що на 4% більше 
ніж у 2017 році; 

придбано енергозберігаючих ламп та проведено капітальні ремонти мереж 
електропостачання на суму 192,227 тис. грн. що у 3,2 тис.% більше ніж у 
попередньому році; 

проведено модернізацію систем теплопостачання на суму 349,176 грн., що на 
44% більше ніж у попередньому році. На зазначений захід у 2016 році залучалися 
кошти інвесторів; 

виконано інші заходи, що передують впровадженню енергоефективних заходів 
(проведено інженерно – технічне обстеження будівель, розроблено документації на 
капітальні ремонти), та внутрішні ремонти на суму 1699,07 грн., що на 92 % більше 
ніж у попередньому році. 

 
Завдяки проведеним заходам з енергозбереження вдалося зменшити 

споживання енергоресурсів у порівнянні з 2016 роком: 
 2016 

 
2017 

 
2018 Економія % 

Електроенергія ( 2504,096 2398,274 2341,881 6,5 
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Квт) 
Природній газ (м3) 379,773 73,97 72,12 81 

Вугілля (т) 1506,795 965,69 962,41 36,1 
 

Протягом року проводилася популяризація серед широких верств населення 
через засоби масової інформації ефективного і ощадливого споживання паливно – 
енергетичних ресурсів; головам міської та сільських рад неодноразово надавалися 
пропозиції щодо впровадження альтернативної енергетики на території рад. 

 
Завдяки виконанню повноважень, передбачених Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації», за результатами рейтингу діяльності районних державних 
адміністрацій Запорізької області за 9 місяців 2018 року Пологівський район посів 2 
місце серед районів області в порівнянні – у 2016 році 14 місце. 

 
Виконання повноважень в галузі містобудування, житлово-комунального 

господарства, транспортноъ інфраструктури (стаття 20 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації»).  

 
Керуючись ст. 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» в галузі 

містобудування та архітектури у 2018 році з метою забезпечення реалізації 
державної містобудівної політики відділом містобудування та архітектури, житлово-
комунального господарства і цивільного захисту райдержадміністрації забезпечено 
організацію в межах своїх повноважень, питання розроблення та затвердження 
органами місцевого самоврядування містобудівної документації на місцевому рівні.  

Протягом 2018 року органами місцевого самоврядування затверджені 
генеральні плани населених пунктів: 

с. Інженерне Інженерненської сільської ради; 
с. Басань Басанської сільської ради; 
с. Решетилівське Костянтинівської сільської ради;  
с. Федорівка Федорівської сільської ради.  
У стадії розроблення та затвердження генеральні плани: 
с. Новоселівка Новоселівської сільської ради; 
с. Воскресенка Воскресенської сільської ради; 
с. Кінські Роздори Воскресенської сільської ради; 
с-ще. Магедове Воскресенської сільської ради; 
с. Тарасівка Тарасівської сільської ради; 
с. Романівське Тарасівської сільської ради. 
Видані дозвіли для розроблення детальних планів територій, у тому числі: 
для розміщення об’єктів сільськогосподарського призначення ТДВ «Любокут» 

на території Воскресенської сільської ради; 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

енергогенеруючих підприємств на території Пологівської сільської ради. 
Затверджений детальний план території для розміщення будівель і споруд 

приватного акціонерного товариства «Пологівський ОЕЗ», на території Пологівської 
міської ради (за межами населеного пункту), за адресою: м. Пологи, вул. 
Ломоносова, 36. 
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На здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 
Пологівському районі, відділом містобудування та архітектури, житлово-
комунального господарства і цивільного захисту райдержадміністрації видані 
містобудівні умови та обмежень забудови земельних ділянок для нового 
будівництва: 

амбулаторії монопрактики у с. Інженерне Інженерненської сільської ради; 
амбулаторії групової практики у с. Пологи Пологівської сільської ради. 
У тому числі, відповідно до переліку адміністративних послуг, відділом видано 

11 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок для нового 
будівництва та реконструкції. 

Підготовлено 28 висновків про погодження документації із землеустрою щодо 
відповідності зазначеної документації законодавству у сфері містобудування та 
архітектури, охорони культурної спадщини. 

Розглянуто понад 70 звернень громадян, юридичних осіб з питань у сфері 
містобудівної діяльності та будівельної амністії. 

На виконання статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» та виконання державних інтересів в частині подальшого надання 
затвердженої містобудівної документації виконаної в електронному цифровому 
форматі SHP, як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній 
системі координат УСК-2000 для внесення до містобудівного кадастру Запорізької 
області, відділом 100% забезпечено наповнення веб-ресурсу РМАР у 
запропонованому електронному форматі. 

 
Відповідно до статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

забезпечено організацію обслуговування населення підприємствами та 
організаціями житлово-комунального господарства. 

У Пологівському районі у сфері житлово-комунального господарства послуги 
надаються:  

комунальним унітарним підприємством «Житло-Сервіс» Пологівської міської 
ради,  

головним комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного 
господарства «Міськводоканал» Пологівської міської ради,  

Пологівським сільським комунальним підприємством «Побут», 
комунальним підприємством «Злагода» Вербівської сільської ради,  
комунальним підприємством «Благоустрій» Федорівської сільської ради, 
комунальним унітарним підприємством «Комсервіс» Воскресенської сільської 
ради.  
У 2018 році Пологівською міською радою створено некомерційне підприємство 

«Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради. 
 
Забезпечення теплопостачання об’єктів соціальної сфери на території району (в 

тому числі Воскркресенської ОТГ) здійснюють 33 котельні: 12 – на вугіллі, 2 – на 
електроопаленні, 6 – на природному газу та 13 – на альтернативному виді палива.  

Послуги з надання теплопостачання на альтернативних видах палива надаються 
підприємствами: ТОВ «Запоріжжя-облтеплоенерго» та ТОВ «БИО-АГРО». 
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У сфері питного водопостачання в рамках районної програми «Питна вода на 
2012-2020 роки» та програм органів місцевого самоврядування Тарасівською 
сільською радою виконані роботи з будівництва розвідувально-експлуатаційної 
свердловини для водопостачання центральної частини с. Тарасівка та виконано 
робіт на суму 664 444 грн., розпочаті роботи з капітального ремонт водопроводу у 
центральній частині с. Тарасівка та виконано робіт на суму 874 590 грн., в тому 
числі з державного бюджету 500 000 грн.  

Інженерненською сільською радою розпочато роботи та виконано будівництво 
розвідувально-експлуатаційної артезіанської свердловини у с. Інженерне на суму 
679 100 грн., в тому числі з державного бюджету 500 тис. грн..  

З метою підвищення якості послуг з водопостачання та відновлення 
експлуатаційних характеристик основних засобів органами місцевого 
самоврядування виконувалися відповідні заходи. 

В с. Басань виконано будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини 
для водопостачання на суму 1 061 901 грн., в тому числі з державного бюджету 825 
017 грн. 

У м. Пологи у 2018 році виконані роботи з будівництва водопроводу по вул. 
Трудова за рахунок коштів міського бюджету на суму 578 438 грн. 

 
На території Пологівського району 32 дороги загального користування 

загальною протяжністю 367,1км, з них: 41,4 км – національних, 46,1 км 
територіальних, 161,1 км – обласних та 118,5 км – районних доріг.  

Дороги загального користування місцевого значення (обласні та районні) 
перебувають в управлінні Департамента промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації.  

Пологівською райдержадміністрацією здійснюється організаційна робота щодо 
визначення ділянок доріг, які потребують негайного проведення ремонту для 
належного забезпечення транспортного сполучення до закладів охорони здоров’я, 
освіти та соціальної сфери на території району. 

У 2018 році за рахунок субвенції з державного дорожнього фонду на ремонт 
обласних та районних доріг на території Пологівського району було використано 
кошти в сумі 28 560 200 грн., з них на поточний середній ремонт автодороги 
О081491 Пологи-Кінські Роздори-Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ –14 376 100 
грн. та відремонтовано 2,1 км, на експлуатаційне утримання – 14 184 100 грн. 

Крім того, на ремонт доріг загального користування місцевого значення 
видатки з місцевих бюджетів Воскресенської ОТГ та Костянтинівської, 
Новоселівської і Федорівської сільських рад для співфінансування витрат на 
експлуатаційне утримання та поточного ремонту обласних та районних доріг склали 
в сумі 1 561 100 грн. 

 
Реалізація державної політики у галузі сільського господарства.  
У галузі сільського господарства району здійснює господарську діяльність 147 

підприємств, з них: 24 - агротовариства, 7 - приватні підприємства та 123 - 
фермерських господарства.  

У обробітку землекористувачів усіх форм власності знаходиться 120,8 тис. га 
сільськогосподарських угідь, з яких рілля складає 88,8 тис. га.  



24 

У сільськогосподарських та фермерських господарствах району працює 2065 
найманих працівників. 

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації протягом року 
здійснювався аналіз планової структури посівних площ зайнятих зернобобовими, 
технічними та кормовими культурами, здійснювався моніторинг забезпечення 
сільгосппідприємств району пальним для проведення комплексу весняно-польових, 
осінньо-польових та збиральних робіт, проводився аналіз застосування мінеральних 
добрив. 

Сільгосппідприємства Пологівського району плідно співпрацюють з науковими 
та наково-виробничими організаціями.  

Відділом агропромислового розвитку проводилася робота щодо залучення 
керівників сільськогосподарських та фермерських господарств до участі в семінарах, 
нарадах щодо проведення польових робіт, застосування нових технологій при 
вирощування сільськогосподарських культур, дотримання правил охорони праці та 
інше, завдяки чому більшість господарств перейшла на інтенсивну технологію 
вирощування сільськогосподарських культур та запроваджують ресурсозберігаючі 
технології при вирощуванні зернових, бобових та олійних культур. 

 
Для реалізації державних програм фінансової підтримки 

сільгосптоваровиробників відділом агропромислового розвитку до відома 
виробників сільськогосподарської продукції та керівників агрофірм та фермерських 
господарст протягом року на веб-сайті райдержадміністрації та в районних засобах 
масової інформації постійно розміщувалися інформаційні матеріали, а саме:  

про надання кредитів фермерським господарствам; 
про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів; 

про затвердження Примірного положення про регіональну комісію з питань 
надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим 
кооперативам; 

про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для підтримки галузі тваринництва. 

Відділом агропромислового розвитку в березні - квітні 2018 року було 
організовано та проведено навчання і перевірку знань із загальних питань охорони 
праці керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, а також 
навчання працівників сільгосппідприємств які зайняті на роботах з пестицидами та 
ядохімікатами. За результатими навчань, працівники отримали посвідчення. 

На виконання завдань, спрямованих на реалізацію дотримання земельного 
законодавства, в Пологівському районі протягом року відділом підготовлено - 175 
проектів розпоряджень з земельних питань (у 2017 році -159).  

 
Протягом 2018 року відділом агропромислового розвитку розроблено 79 (у 

2017 році - 52) проектів рішень районної ради про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 
сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення за межами 
населених пунктів для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
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Прийняття даних рішень призвело до збільшення нормативної грошової оцінки 
землі, завдяки чому збільшилася орендна плата.  

Розроблено і затверджено на сесії районної ради Програми: 
заохочення і підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської 

продукції та покращення показників праці в Пологівському районі на 2019-2022 
роки; 

земельної реформи у Пологівському районі на 2019-2022 роки;  
поводження з токсичними відходами в Пологівському районі на 2019-2022 

роки. 
 
Районною постійно діючою комісією з питань безпечного поводження з 

забороненими і непридатними до використання в сільському господарстві 
хімічними засобами захисту рослин здійснювалася перевірка 7 складів 
отрутохімікатів, розміщених на території району, щодо дотримання правил 
зберігання отрутохімікатів, їх небезпеки для навколишнього природного 
середовища і здоров’я людей та проводилася візуальна інвентаризація місць 
накопичування заборонених і непридатних до використання в сільському 
господарстві ХЗЗР. Навесні 2018 року комісією було виявлено факт наявності 
несанкціонованого переміщення непридатних ядохімікатів на території 
Григорівської сільської ради. Даний факт на разі знаходиться на розгляді у відділі 
екологічної інспекції та в Пологівському відділу поліції ГУ НП в Запорізькій 
області. 

За ініціативи голови райдержадміністрації та відділу агропромислового 
розвитку протягом 2018 року біля універмагу райспоживспілки проводилися 
щотижневі продовольчі ярмарки з продажу сільгосппродукції та продуктів 
переробки з залученням до участі місцевих виробників сільськогосподарської 
продукції, переробних підприємств, а також переробних підприємств та суб’єктів 
господарювання з інших районів Запорізької області. За звітний період проведено 
103 ( у 2017 році - 100) ярмарки, на яких реалізовано 81,35 тонн продукції на суму 
4640,4 тис. грн. 

За сприяння відділу 6 товаровиробників сільськогосподарської продукції 
району (у 2017 році - 7) брали участь в Покровському ярмарку м.Запоріжжі. 

 
Організовано та проведено урочистості до Дня працівників сільського 

господарства, на якому було відзначено 42 кращих працівників агропромислового 
комплексу району Почесними грамотами та цінними подарунками.  
 

На постійному контролі голови райдержадміністрації знаходиться питання 
щодо повноти проведення розрахунків з орендної плати із власниками земельних 
часток паїв і відповідним перерахуванням до місцевих бюджетів податку на доходи 
фізичних осіб. Всього в районі орендується 63,5 тис. га землі землевласників 
колишніх колективних сільгосппідприємств.  

У 2018 році сплачено орендної плати 75,8 млн. грн. (2017 рік – 65,9 млн. грн). 
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З метою забезпечення збільшення надходжень до місцевих бюджетів, 
легалізації зайнятості населення та моніторингу раціонального використання земель, 
третій рік поспіль в районі триває операція «Врожай».  

Відділ агропромислового розвитку брав активну участь у виконані заходу 
«Врожай–2018», в рамках якого було проведено моніторинг стану використання 
земель сільськогосподарського призначення (рілля, багаторічні насадження, 
сіножаті, пасовища) суб’єктами господарювання (юридичні особи, фізичні особи-
підприємці, громадяни) на території міської, сільських рад. За результатами 
моніторингу складено акт про фіксацію реальних посівних площ 
сільськогосподарських культур по Пологівському району та узагальнена 
інформаційна довідка по району та по кожній кожній місцевій раді. 

 
За результатами обстеження використання земель сільгосппризначення 

державної та колективної власності було встановлено : 
Всього земель державної власності – 11781 га 
використовується згідно з документами - 9134 га 
без правовстановлюючих документів - 1037 га  
не використовується - 1610 га 
Всього земель колективної власності – 13150 га 
використовується згідно з документами - 9892 га 
без правовстановлюючих документів – 46,4 га, які протягом 2018 року  
було передано в оренду 
не використовується – 3212 га. 
Всі матеріали про порушення земельного законодавства були направлені до ГУ 

Держгекадастру в Запорізькій області Пологівського відділу поліції ГУ НП в 
Запорізькій області та до Пологівського управління ГУ ДФС в Запорізькій області. 

За результатами проведеної роботи в рамках заходу «Врожай-2018»: 
видано 18 розпоряджень голови райдержадміністрації про надання дозволів на 

розроблення технічної документації; 
видано 36 розпоряджень голови райдержадміністрації про затвердження 

технічної документації та надання в оренду земельної ділянки; 
укладено 123 нових договорів оренди земельних ділянок (рілля, сіножаті, 

пасовища,багаторічні насадження); 
оформлено нових договорів земельних часток (паї) 136 шт. на загальну площу 

595,48 га, що дало додаткові надходження до бюджету з єдиного податку 4 групи в 
сумі 104,12 тис. грн 

У рамках проведення заходу «Врожай-2018» було виявлено 2 земельні ділянки 
державної власності загальною площею 25,7 га та 37,9 га на території 
Воскресенської об’єднаної територіальної громади, на яких посіяно озиму 
пшеницю, та по яких не встановлено осіб, які самовільно зайняли вказані земельні 
ділянки. У зв’язку з чим відповідний врожай визнаний безхазяйний та проведено 
його реалізацію в дохід держави на загальну суму в 137,2 тис. грн.. 

Стосовно кількості укладених та зареєстрованих додаткових угод до діючих 
договорів оренди земельних ділянок, було проведено роботу з платниками щодо 
зміни цільового використання земельних ділянок з сіножать на ріллю по 1 договору 
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оренди загальною площею 26,1 га., що дало додаткові надходження з єдиного 
податку 4 групи в сумі 6,5 тис. грн.. 

Відповідно до кількості земельних ділянок, по яких відбулась зміна цільового 
використання, було збільшено ставку орендної плати за сіножаті з 3% до 10% по 4 
договорах оренди загальною площею 386,67 га, що дало додаткові надходження з 
орендної плати в сумі 143,2 тис. грн.. 

За рахунок підвищення заробітної плати легалізовано доходу у розмірі 195,1 
тис. грн., в результаті чого додатково до бюджету надійшло податку на доходи 
фізичних осіб понад 35,2 тис. грн., військового збору – 3 тис. грн., єдиного 
соціального внеску – 42,9 тис. грн.  

Юридичними та фізичними особами-підприємцями добровільного оформлено 
176 нових найманих працівників. 

Легалізовано доходу на суму 739,1 тис. грн., що дало змогу забезпечити 
додаткові надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб понад 133 тис. 
грн., військового збору – 11,1 тис. грн., єдиного соціального внеску – 162,6 тис. грн. 
 

Вирішення питань бюджету, фінансів та обліку (стаття 18 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації»). 

Рішенням сесії районної ради від 22.12.2017 року було прийнято районний 
бюджет. 
Загальна характеристика виконання доходної частини бюджету. 

Бюджет Пологівського району складається з 10 сільських бюджетів, міськради 
та районного бюджету. 

Протягом 12 місяців 2018 року до загального фонду місцевих бюджетів 
надійшло 184115,1 тис. грн. податків та зборів, що становить 107,0 % до планових 
показників, затверджених місцевими радами. 

Перевиконання річного плану склало 12073,4 тис. грн. 
В порівнянні з 2017 роком надходження до загального фонду місцевих 

бюджетів району зросли на 24372,9 тис. грн., або на 15,3 % . 
 
Виконання бюджету Пологівського району за 2018 рік по видах податків 
Загальний фонд 

№ 
п/
п 

Вид податку План з урах. 
внес. змін, 
тис. грн.. 

Факт. 
надх. 
за 2018р., 
тис. грн.. 

% 
викон. 

Питом
а вага, 
% 

 2018р. до 
2017р. 
(%) 

1 Податок на доходи 
фіз.осіб 

106635,6 115688,6 108,5 62,8 123,1 

2 Податок на прибуток 
підпр.комун.власност
і 

182,1 160,2 88,0 0,09 103,5 

3 Плата за 
користування 
надрами 
місц.значення 

361,0 267,1 74,0 0,15 72,6 

4 Акцизний податок 10965,0 11048,7 100,8 6,0 109,2 
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5 Плата за землю 26105,8 26163,9 100,2 14,2 97,6 
6 Податок на майно 

(відмінний від 
земельної ділянки) 

933,8 1007,0 107,8 0,55 115,1 

7 Збір за вик. 
ліс.ресурсів 

2,9 2,8 95,8 0,0 142,4 

8 Єдиний податок 24264,7 26584,4 109,6 14,4 122,7 
9 Надходження від 

реаліз. безхоз. майна 
19,9 3,3 16,8 0,00 17,4 

10 Плата за оренду 
цілісних майнових 
комплексів 

583,7 692,9 118,7 0,38 114,5 

11 Державне мито 23,3 39,9 171,6 0,02 149,6 
12 Адмінштрафи 33,6 54,4 162,2 0,03 168,4 
13 Транспортний 

податок 
427,5 375,4 87,8 0,2 75,0 

14 Адмінзбори 1394,1 1413,7 101,4 0,76 109,4 
15 Інші 103,4 415,1 400 0,22 340 
 РАЗОМ БЮДЖЕТ 172041,6 184115,1 107,0 100 115,3 

 
Виконання планових показників доходів загального фонду місцевих бюджетів 

за звітний період забезпечили 10 територій. 
В структурі податкових надходжень найбільшу питому вагу складає податок на 

доходи фізичних осіб – 62,8 %, податок на майно – 15,0 %, єдиний податок – 14,4 %. 
Податок на доходи фізичних осіб 
В структурі податкових надходжень найбільшу питому вагу складає податок на 

доходи фізичних осіб – 62,8 %. Планові показники по податку на доходи фізичних 
осіб за 2018 рік виконано на 108,5 %, при плані 106635,6 тис. грн. фактично до 
місцевих бюджетів надійшло 115688,6 тис. грн. Перевиконання плану склало 9053 
тис. грн., в порівнянні з 2017 роком надходження податку на доходи фізичних осіб 
зросли на 23,1% або на 21702,9 тис. грн. 

 
Плата за землю 
Протягом 2018 року до загального фонду району надійшло 26163,9 тис. грн. 

плати за землю, що становить 100,2 % до плану, перевиконання планових 
показників становить 58,2 тис. грн.  

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по платі за 
землю знизились на 2,3 %, або на 654,9 тис. грн. 

По платі за оренду землі з юридичних осіб план виконаний на 106,4 %, при 
плані 17304,2 тис. грн. фактично надійшло 18406,7 тис. грн. перевиконання склало  

1102,5 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження по платі за оренду 
землі зросли на 4,0 %, або на 709,2 тис. грн. 

 
Єдиний податок 
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Протягом 2018 року до загального фонду району надійшло 26584,4 тис. грн. 
єдиного податку, або 109,6% до плану, перевиконання склало 2319,7 тис. грн. В 
порівнянні з минулим роком надходження зросли на 22,7%, або на 4919,4 тис. грн. 

По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників план 
виконаний на 111,0%, при плані 13197,5 тис. грн. фактично до місцевих бюджетів 
надійшло 14650,5 тис. грн., перевиконання склало 1452,9 тис. грн., у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 20,7% або на 2511,1 
тис. грн. 

Загальна характеристика виконання видаткової частини бюджету. 
Зведений бюджет Пологівського району за 2018 рік по загальному фонду 

виконано у сумі 445827,3 тис. грн. , що становить 96,8% до запланованої річної 
суми, в тому числі районний бюджет виконано у сумі 360300,6 тис. грн.( 97,6%), 
міський бюджет виконано у сумі 46169,6 тис. грн.( 98,0 %) та сільський бюджет 
виконано у сумі 39357,1 тис. грн. ( 89,2 %). 

 
Бюджетні асигнувння за 2018 рік використані по галузях 
№ Напрям 

використання 
Затверджений 
план на рік 

План на рік з 
урахуванням 
змін 

Всього 
профінансовано 
за вказаний 
період 

Касові 
видатки за 
вказаний 
період 

% 
виконанн
я на 
вказаний 
період 

1 Державне 
управління 

23702727,00 28323739,00 26596108,71 26596108,71 93,90 

2 Освіта 127515748,00 132456049,66 129542706,27 129542706,27 97,80 
3 Охорона 

здоров`я 
49820656,00 61901944,75 61205181,91 61205181,91 98,87 

4 Соціальний 
захист та 
соціальне 
забезпечення 

140911283,00 147903738,00 144001352,98 144001352,98 97,36 

5 Культура i 
мистецтво 

12087208,00 12593356,00 11872245,84 11872245,84 94,27 

6 Фiзична 
культура i 
спорт 

3470484,00 3656200,00 3559823,19 3559823,19 97,36 

7 Житлово-
комунальне 
господарство 

13390443,00 20351237,00 18368270,38 18368270,38 90,26 

8 Економічна 
діяльність 

1154354,00 4774088,00 4608851,28 4608851,28 96,54 

9 Інша 
діяльність 

826291,00 1077895,00 457329,38 457329,38 42,43 

10 Міжбюджетні 
трансферти 

38609293,00 47478812,00 45615472,52 45615472,52 96,08 

  Усього  411488487,00 460517059,41 445827342,46 445827342,46 96,81 
 
Зведений бюджет Пологівського району за 2018 рік по спеціальному фонду 

виконано у сумі 56778,0 тис. грн., що становить 93,4% до запланованих 
кошторисних призначень. 
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Реалізація повноважень у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізичної культури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді (стаття 22 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»). 
 

Галузь освіти, молоді та спорту 
Виконуючи функцію держави в галузі освіти, на виконання Законів України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» районною 
державною адміністрацією було забезпечено діяльність закладів освіти усіх рівнів 
(дошкільної, загальної середньої та позашкільної) освіти.  

Стабільно функціонувала дошкільна ланка: 14 закладів дошкільної освіти та 
дошкільний підрозділ навчально-виховного комплексу. Кількість вихованців 
закладів зросла у порівнянні з 2017 роком на 35 дітей і складає 1155 осіб. Це стало 
можливим за рахунок відкриття груп у Семенівському навчально-виховному 
комплексі та закладу на території Пологівської сільської ради. Охоплення дітей 3-6 
років дошкільною освітою у районі становить 87 % (показник відповідає середньо 
обласному).  

До складу мережі функціонуючих закладів загальної середньої освіти району 
входили 18 закладів з контингентом 3414 учнів (у 2017 році – у школах району 
навчалося 3333 учні).  

Було забезпечено регулярне безкоштовне підвезення учнів до місць навчання та 
додому. У поточному навчальному році підвозиться 589 учнів і 70 вчителів, що 
складає 100 % від потреби. За районною програмою «Шкільний автобус» на 2018 
рік профінансовано придбання пального, запчастин, ремонт автобусів у розмірі 
1 357 133 грн. Продовжилась робота із оновлення парку шкільних автобусів: на 
умовах співфінансування (50% кошти районного бюджету, у розмірі 900 тис. грн., та 
50% кошти обласного бюджету) закуплено 1 автобус для КУ «Семенівський НВК».  

Учні навчальних закладів охоплені різними видами харчування. Районною 
Програмою розвитку освіти на 2018-2022 роки на організацію у 2018 році гарячого 
харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій було виділено 5 043 910 
грн. Безоплатно гаряче харчування отримували 1429 учнів початкових класів та 339 
дітей-пільговиків. Всього 1759 школярів (100% дітей означених категорій). 

Як і в попередні роки, влітку 2018 року на базі шкіл району функціонували 
літні табори відпочинку з денним перебуванням для 350 дітей з числа обдарованих 
учнів та учнів пільгових категорій. На гаряче харчування дітей у таборах 
Програмою розвитку освіти на 2018-2022 роки було передбачено 245 000 грн. 

З метою забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми 
потребами продовжувалась розбудова в закладах освіти району інклюзивного 
середовища. У 2018 році інклюзивне навчання було організовано у 9 закладах для 32 
дітей такої категорії (у попередньому навчальному році - для 10 дітей). З метою 
надання системної психолого-педагогічної допомоги таким дітям з серпня 2018 року 
повноцінно запрацював інклюзивно-ресурсний центр. З державного бюджету на 
обладнання центру надійшла субвенція в розмірі 125 945 грн., з обласного бюджету 
– 235 000 грн. За ці кошти здійснено ремонтні роботи, придбано необхідне 
обладнання. Вузькі спеціалісти: психологи, логопед, дефектолог, реабілітолог 
кваліфіковано надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги 
більше ніж 50-ти дітям, консультативну допомогу їх батькам.  
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Задля реалізації диференційованих освітніх запитів, майбутніх професійних 
намірів 1225 учнів базової та старшої школи поглиблено вивчають обрані ними 
предмети, 360 учнів старшої школи (100% від загальної кількості) охоплені 
профільним навчанням природничо-математичного, суспільно-гуманітарного та 
інших напрямів.  

Починаючи з січня 2018 року було проведено велику підготовчу роботу щодо 
початку впровадження з 1 вересня у 1-х класах Концепції державної політики щодо 
реформування галузі освіти «Нова українська школа», схваленої Кабінетом 
Міністрів України. Найвагомішими її складовими стали: 

ґрунтовна стовідсоткова підготовка кадрів, основу якої склали спеціальні 
тренінгові заняття;  

об’ємні роботи щодо оновлення дизайну, осучаснення приміщень, створення 
необхідних освітніх осередків, нових робочих місць вчителів та учнів. 

На ці потреби до районного бюджету поетапно надходили кошти державної 
субвенції, загальний розмір якої склав 1 158 622 грн. Із районного бюджету на 
умовах співфінансування було виділено 128 744 грн. 

За ці кошти придбано сучасне комп’ютерне обладнання, мультимедійні екрани, 
багатофункціональні пристрої, килими, аудиторні та коркові дошки, фліпчарти та 
інші засоби навчання, меблі, дидактичні матеріали. 

Вагомим підсумком проведеної роботи стало створення якісно нового 
освітнього середовища у всіх 22-х 1-х класах, для кожного із 386 цьогорічних 
першокласників. 

Сприяє підвищенню якості надання освітніх послуг інноваційність діяльності 
закладів освіти. Так, Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів 
№ 2 продовжує участь у дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня 
«На крилах успіху», гімназія «Основа» - у інноваційному проекті «Інтелект 
України». 

Одними з кращих в області залишаються показники охоплення школярів 
гуртковою роботою: 93 % дітей і підлітків відвідують шкільні гуртки та гуртки, 
секції позашкільних закладів освіти – Дитячо-юнацької спортивної школи, Будинку 
дитячої та юнацької творчості та школи мистецтв. 

Протягом 2018 року за кошти із різних джерел оновлено комп’ютерну базу 
закладів загальної середньої освіти: замінено комп’ютерні класи у двох закладах, 
всього придбано 44 одиниці комп’ютерної техніки, 2 інтерактивні дошки.  

З метою створення безпечних умов перебування, покращання умов навчання 
школярів, на виконання Програми розвитку освіти Пологівського району на 2018-
2022 роки у 2018 році за кошти державного і районного бюджету на загальну суму 
2 111 803 грн. було здійснено ряд капітальних ремонтів у закладах освіти, а саме: 

зовнішньої каналізаційної системи у КУ «Пологівська СРШ І-ІІІ ступенів № 2»;  
приміщень КУ «Семенівський НВК»; 
ганку центрального фасаду приміщення КУ «Пологівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№ 5»; 
спортивної зали КУ «Пологівський колегіум №1» (І черга); 
ресурсної кімнати Пологівського інклюзивно-ресурсного центру; 
підлоги у КУ «Дитячо-юнацька спортивна школа»; 
мережі електропостачання у КУ «Григорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»; 



32 

заміна вікон у КУ «Вербівська ЗОШ І-ІІІ ступенів». 
За інвестиційні кошти проведено капітальний ремонт системи опалення та 

встановлення модульної котельні у КУ «Федорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів». 
У літній період проведено кілька вкрай необхідних поточних ремонтів: зокрема 

«Посилення цегляних стін металевими стяжками та поточний ремонт будівлі КУ 
«Вербівська ЗОШ І-ІІІ ступенів». Побудовано два нових пандуси у КУ «Пологівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4» та КУ «Пологівська гімназія «Основа», новий внутрішній 
туалет у КУ «Пологівська гімназія «Основа», зовнішній – у КУ «Пологівська ЗОШ І-
ІІ ступенів № 6». Встановлено металопластикові вікна у Тарасівській та 
Інженерненській школах.  

Протягом 2018 року здійснювалися заходи, спрямовані на формування та 
удосконалення сфери фізичної культури і спорту в рамках реалізації районної 
Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки. 

Згідно з календарним планом районних фізкультурно-масових та спортивних 
заходів, протягом 2018 року за участю школярів проведено зимову спартакіаду 
школярів «Різдвяні канікули», змагання з футболу, волейболу, настільного тенісу та 
інших видів спорту, гру «Сокіл» («Джура»). 

Юні спортсмени району вибороли перше місце в командному заліку 73-ої 
обласної спартакіади школярів серед сільських районів, здобули першість у 
обласних змаганнях «Олімпійське лелеченя», «Козацький гарт». 

Потужним осередком розвитку молодіжного спорту залишається Пологівська 
дитячо-юнацька спортивна школа, в якій діють відділення гандболу, легкої 
атлетики, паурліфтингу, футболу. Заклади освіти співпрацюють з громадськими 
організаціями «Спортивний клуб «Славія», «Пологівські отамани», спортивним 
клубом самбо «Pride» та іншими. 

Пологівські спортсмени стали активними учасниками районних, обласних та 
всеукраїнських змагань на першості Європи, Світу. За підсумками більшості - мали 
перемоги.  

Об’єм фінансування Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-
2021 роки у 2018 році склав 170 354 грн. 

 
Щодо реалізації молодіжної політики відділом освіти молоді та спорту була 

розроблена програма «Молодь Пологівського краю» на 2017-2021 роки», на 
виконання якої витрачено у 2018 році 63 709 грн. 

Проведено змістовну інформаційну кампанію щодо профілактики ВІЛ, СНІД та 
інших небезпечних захворювань - відбулися лекції, круглі столи, акції 
«Популяризація здорового способу життя», «Відповідальність починається з мене» 
тощо. 

На високому рівні відбувся районний етап обласного конкурсу талановитої 
молоді «Зорепад», пологівці стали переможцями обласного туру.  

Робота з вдосконалення та розвитку комплексної системи національно-
патріотичного виховання молоді відбувалася в рамках районної «Програми 
національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки», фінансування 
якої у 2018 році здійснено в розмірі 97 903 грн. 

Серед найпопулярніших заходів: 
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святково-концертні програми для військовослужбовців в зоні проведення АТО 
та пунктах постійної дислокації військових частин в Донецькій, Луганській, 
Запорізькій областях; 

уроки мужності з учасниками АТО, Другої світової війни у закладах освіти: 
«Ми пам’ятаємо героїв Крут», до визначних подій в історії України - Дня 
Соборності, Дня Незалежності України, Дня пам’яті Небесної сотні та інших; 

фестиваль відео робіт серед учнівської молоді «За хвилину про Україну». 
З метою розвитку волонтерського руху серед учнівської та студентської молоді 

відбулися акції «Подаруй тепло солдату», «Великодній кошик для твого захисника», 
«Валентинка для солдата» та інші. 

Пологівська молодь взяла участь та перемогла в таких обласних заходах як 
«Козацька наснага», «Патріотизм у долі Запоріжжя», «Запорізька Січ», 
«Шевченківські дні». 

До традиційних напрямів роботи додалися євроінтеграція та формування 
соціальної активності. Знаковими стали акції «Ланцюг єднання», «Велопробіг в ім’я 
Перемоги», «Я – українець. Я – європеєць».  
 

Галузь культури. 
Керуючись Законом України « Про місцеві державнів адміністрації» та 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відділ 
культури і туризму виконує делеговані Пологівської районною радою 
повноваження-є органом управління для 6 комунальних установ культури районної 
ради, головним розпорядником коштів, виділених на утримання і розвиток 
комунальних установ, є ініціатором, розробником Комплексної районної програми 
розвитку культури, вносить пропозиції в заходи Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку Пологівського району.  

«Культура» 
Культурним обслуговуванням населення в Пологівському районі займаються 

168 працівників галузі «Культура». 
В Пологівському районі 36 закладів культури, з них:  
15 клубних закладів,  
17 бібліотечних закладів,  
КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської районної ради 

Запорізької області,  
КУ «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської районної ради 

Запорізької області,  
КУ «Пологівський районний організаційно-методичний центр» Пологівської 

районної ради Запорізької області,  
централізована бухгалтерія відділу культури і туризму райдержадміністрації. 
На утримання і функціонування у 2018 році закладів культури Пологівського 

району за рахунок усіх джерел фінансування було використано 19 051 114,95 грн. 
Обсяги видатків на одиницю населення в 2018 році склали 485,55 грн. Це на 

14,85 грн. більше у порівнянні з 2017 роком і на 207,29 більше у порівнянні з 2016 
роком. 

За цим показником Пологівський район у 2018 році посів V місце в обласному 
рейтингу. 
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ГРАФІК  

РІК 2017 рік 2018 рік 
Обсяг фінансування, тис. 
грн. 

 
18710,0 

 
19051,145 

Видатки на 1 одиницю 
населення, грн. 

 
470,70 

 
485,55 

 
Культурними послугами в 2018 році охоплено 99,9% населення, це І місце за 

обласними рейтинговими показниками. 
Кількість читачів в бібліотеках-12755 осіб. 
В Пологівській районній дитячій школі мистецтв навчається 368 дітей. 
Кількість учасників клубних формувань – 1 085 осіб. 
Кількість відвідувачів музеїв – 6285 осіб. 
Кількість відвідувачів постійних виставок в закладах культури (виставок 

образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, книжкових виставок, 
ярмарків) – 24 099 осіб. 

Кількість відвідувачів, охоплених культурними послугами під час проведення  
заходів закладів культури клубного типу – 128008 осіб,  
заходів бібліотечних закладів - 86 251 особа. 
Разом відвідувань культурологічних заходів зафіксовано 258851. 
Забезпечено проведення заходів до 95-річниці Пологівського району  
в 20 населених пунктах проведено акцію «Слався, рідний Пологівський край!»; 
видано історичний щоденний «Пологівський район 1923-2018»; 
видано збірку патріотичних творів місцевих авторів «Чорно-білий сонет»; 
презенотвано експозицію «Славиться Пологівщина земляками. 
 
В районі протягом року діяло 7 колективів зі званнями: 
Самодіяльний Народний хор «Чайка степова» Новоселівського сільського 

будинку культури;  
Народний театральний колектив ЦКД «Гірник» Пологівської міської ради; 
Зразковий аматорський хореографічний колектив «Союз» Пологівського 

районного будинку культури; 
Зразковий аматорський хореографічний колектив «Овація» Пологівської 

районної дитячої школи мистецтв; 
Зразковий аматорський театральний колектив «Браво» Пологівського 

районного будинку культури;  
Народний аматорський інструментальний квартет «Тріумфал» Пологівської 

районної дитячої школи мистецтв; 
Зразковий аматорський хореографічний колектив «Золотий ключик» ЦКД 

«Гірник» Пологівської міської ради.  
У 2018 році 23 колективи та 15 окремих виконавців закладів культури клубного 

типу, дитячої школи мистецтв, народні умільці, працівники установ культури 
Пологівського району взяли участь у 32-х фестивалях і конкурсах обласного, 
міжнародного й всеукраїнського рівнів. Географія конкурсів така м. Запоріжжя, м. 
Бердянськ, смт Кирилівка, м. Київ, м.Очаків, Одеса, Харків, Дніпро, Львів, м. Кітен 
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(Болгарія), на яких колективи посіли призові місця, а Зразковий аматорський 
хореографічний колектив «Золотий ключик» протягом року отримав титул ГРАН-
ПРІ на 3-х міжнародних конкурсах. 

 
Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» відділ 

культури і туризму виконує функції держави і є органом охорони культурної 
спадщини в Пологівському районі. 

«Охорона культурної спадщини» 
В Пологівському районі під місцевою охороною перебуває 584 пам'ятки 

місцевого значення, а саме: 
пам'яток археології – 292, 
пам'яток історії – 149. 
Споруджених та щойно виявлених пам’яток – 154. 
До Державного реєстру занесені - 405 пам’яток. 
З метою здійснення контролю за збереженням та використанням об’єктів 

культурної спадщини Пологівського району протягом року здійснено 24 виїзди та 
проведено обстеження сучасного стану пам’яток історії та археології. Всього 
обстежено 159 об’єктів, з них 24 кургани.  

Виготовлено нову облікову документацію на 30 об’єктів на суму 35,530 тис. 
грн. за рахунок районного бюджету в рамках фінансування заходів Комплексної 
програми розвитку культури на 2018 рік.  

У вересні 2018 року на території району в межах чинного законодавства 
працювала археологічна експедиція. 

До місцевих ЗМІ підготовлено 9 інформацій. 
 
Відповідно до Закону України «Про туризм» відділ культури і туризму 

виконує функції держави у сфері туризму. 
«Туризм» 
Для формування у населення потреби в змістовному проведенні вільного часу 

26.06.2018 проведено ярмарок туристичних маршрутів «Мандруй Пологівщиною-
2018», на яком презентовано буклети «7 чудес Пологівського району», туристичний 
путівник «Пологівщина-туристична перлина Запорізького краю».  

Запроваджені туристичні маршрути «Добра глина», «Пологи промислові», «На 
берегах Кінської», «Мандрівка до столиці запорізької кераміки», «Роздори на 
Кінській». 

 
Керуючись Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

відділ культури і туризму забезпечує взаємодію в межах повноважень з 
керівниками релігійних громад. 

«Релігійна ситуація» 
Аналізуючи стан релігійної ситуації констатуємо, що в Пологівському районі 

зареєстровано 30 релігійних громад. Конфліктів на релігійному ґрунті в районі не 
зафіксовано. 
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Керуючись Законом України «Про здійснення державних закупівель» 
відділ культури і туризму здійснює заходи щодо покращення матеріально-
технічної бази комунальних установ районної ради галузі культури. 

Забезпечено проведення процедур публічних закупівель для забезпечення 
районних установ культури теплопостачанням, газопостачанням та 
електропостачанням. Впроваджено проведення закупівель в системі електронних 
закупівель PROZORRO. 

В рамках виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Пологівського району на 2018 рік – на потреби комунальних установ 
культури Пологівської районної ради проведено роботи та здійснені придбання на 
загальну суму 1 млн. 642 тис. 536 грн.  

Кошти використані за напрямками Програми: 
Реконструкція з усуненням аварійного стану та підключенням до 
каналізаційної мережі будівлі комунального закладу «Пологівський районний 
будинок культури» по вул. Героя України Сацького В.А., 7 в м. Пологи 
Запорізької області (корегування №2) 
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція 
пристрою заземлення в КУ «Пологівська центральна районна бібліотека» 
Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м. Пологи, пров. 
Водопровідний, буд.3» 
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція 
пристрою заземлення в КУ «Пологівський районний краєзнавчий музей» 
Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м. Пологи, пров. 
Водопровідний, буд.10» 
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція 
пристрою заземлення в КУ Пологівський районний будинок культури 
Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м. Пологи, вул. 
І.Чеберка, буд. 70/пров. В.Жуковського, буд. 10» 
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція 
пристрою заземлення в КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв 
Пологівської районної ради Запорізької області» за адресою: м. Пологи, вул. 
Єдності, буд.21» 
Виготовлення проектної документації по об'єкту «Облаштування засобами 
дистанційної передачі даних власних комерційних вузлів обліку газу КУ 
«Пологівська центральна районна бібліотека» Пологівської районної ради 
Запорізької області за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд. 3 
Отримання сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого 
будівництвом об’єкту «Капітальний ремонт КУ «Пологівська центральна 
районна бібліотека» Пологівської ради Запорізької області (Заміна віконних 
рам)» 
Роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту 
«Капітальний ремонт скляної веранди КУ «Пологівський районний 
краєзнавчий музей» Пологівської районної ради Запорізької області за 
адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10» 
Виготовлення проектної документації по об'єкту «Облаштування засобами 
дистанційної передачі даних власних комерційних вузлів обліку газу КУ 
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«Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської районної ради 
Запорізької областіза адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд. 10 
Реконструкція приміщень будівлі КУ Пологівський районний будинок 
культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м. 
Пологи, вул. Героя України Сацького В.А., буд. 7 з улаштуванням системи 
пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу 
Технічний нагляд за здійсненням будівельних робіт по 
об’єктуРеконструкціяприміщеньбудівлі КУ Пологівський районний будинок 
культури Пологівської районної ради Запорізькоїобласті за адресою: м. 
Пологи, вул. Героя УкраїниСацького В.А., буд. 7 з улаштуванням системи 
пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу» 
Реконструкція приміщень будівлі КУ Пологівський районний будинок 
культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м. 
Пологи, вул. Героя України Сацького В.А., буд. 7 з улаштуванням системи 
зовнішнього блискавко захисту 
Технічний нагляд за здійсненням будівельних робіт по об’єкту 
«Реконструкція приміщеньбудівлі КУ Пологівський районний будинок 
культури Пологівської районної ради Запорізькоїобласті за адресою: м. 
Пологи, вул. Героя УкраїниСацького В.А., буд. 7 з улаштуванням системи 
зовнішнього блискавкозахисту» 
Поточний ремонт приміщень КУ Пологівський районний будинок культури 
Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м. Пологи, вул. 
імені Героя України Сацького В.А., буд.7 
Технічний нагляд за виконанням здійсненням будівельних робіт по об’єкту 
«Поточний ремонт приміщень КУ Пологівський районний будинок культури 
Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м. Пологи, вул. 
імені Героя України Сацького В.А., буд.7») 
Виготовлення проектної документації по об'єкту «Облаштування засобами 
дистанційної передачі даних власних комерційних вузлів обліку газу КУ 
Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради 
Запорізької області за адресою: м. Пологи, вул. І.Чеберка, буд. 70/пров. В. 
Жуковського, буд. 10 
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 
об'єкту «Реконструкція з усуненням аварійного стану та підключенням до 
каналізаційної мережі комунальної установи Пологівський районний будинок 
культури по вул. Героя УкраїниСацького В.А., 7 в м. Пологи Запорізької 
області. Корегування 2») 
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 
об'єкту «Реконструкція КУ Пологівський районний будинок культури 
Пологівської районної ради запорізької області за адресою: м. Пологи, вул. 
Героя України Сацького В.А., буд. 7 
Повторна технічна інвентаризація та виготовлення нового технічного 
паспорта нерухомого майна нежитлової будівлі КУ Пологівський районний 
будинок культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: 
м. Пологи вул. Героя України Сацького В.А., буд.7) 
Повторна технічна інвентаризація нерухомого майна та виготовлення нового 
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технічного паспорта нежитлової будівлі КУ Пологівський районний будинок 
культури Пологівської районної ради Запорізької області за адресою: м. 
Пологи вул. І. Чеберка, буд. 70/пров. В. Жуковського, буд.10 
Технічне обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації та 
централізоване пожежне спостерігання на об’єкті: Приміщення КУ 
Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради 
Запорізької області за адресою: м. Пологи, вул. імені Героя України Сацького 
В.А., буд. 7» 
Придбання багатофункціонального пристрою для КУ «Пологівський 
районний краєзнавчий музей» Пологівської районної ради Запорізької області  
Придбання відеопроектору в КУ «Пологівський районний краєзнавчий 
музей» Пологівської районної ради Запорізької області 
Придбання багатофункціонального пристрою для централізованої бухгалтерії 
відділу культури і туризму Пологівської райдержадміністрації Запорізької 
області 
Придбання миючого пилососу для КУ 
ПологівськийрайоннийбудиноккультуриПологівськоїрайонної ради 
Запорізькоїобласті 
Придбання комплекту звукопідсилювальної апаратури (ауді-парк) для КУ 
Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради 
Запорізької області 
Придбання мультикору та стейджбоксу Bespeco XTRA1204L20 для КУ 
Пологівський районний будинок культури Пологівської районної ради 
Запорізької області 
Придбання ноутбуку для КУ Пологівський районний будинок культури 
Пологівської районної ради Запорізькоїобласті 
Придбання системного блоку для централізованої бухгалтерії відділу 
культури і туризму Пологівської райдержадміністрації Запорізької області 
Придбання сейфу для КУ «Пологівський районний краєзнавчий музей» 
Пологівської районної ради Запорізької області 
Придбання системного блоку в КУ «Пологівська районна дитяча школа 
мистецтв Пологівської районної ради Запорізької області» 
Придбання банера для КУ РОМЦ 
Придбання модульної розбірної сцени 
Придбання меблів офісних для КУ Пологівський районний будинок культури 
Пологівської районної ради Запорізької області 
Придбання запасних частин для комп’ютерної техніки для КУ Пологівський 
районний будинок культури Пологівської районної ради Запорізької області 

 
«Про виконання заходів Комплексної програми розвитку культури 

Пологівського району у 2018 році» 
З виділених на 2018 рік 779827 грн. використано 752387,69 грн., а саме на : 
придбання квіткової продукції; пам’ятних подарунків та сувенірів; бланків 

дипломів і грамот; скатертин, посуду, лавок, засобів для художнього оформлення 
сценічних майданчиків, заходів; бензину для здійснення виїздів на культурологічні 
заходи та до пам’яток культурної спадщини, до туристичних об’єктів; 
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автоперевезення творчих колективів, окремих виконавців, майстрів декоративно-
прикладного мистецтва на обласні, всеукраїнські, міжнародні мистецькі заходи, 
виготовлення облікової документації на пам’ятки історії; виступ козаків кінного 
театру «Запорізькі козаки», організація святкового феєрверку, організація 
сценічного майданчика та оренда світлодіодного екрану, встановлення та 
обслуговування біотуалетів під час проведення святкового масового заходу, 
виготовлення банера-фотозони та афіш святкових заходів, фестивалів, виготовлення 
знаків індивідуального проектування (інформаційні покажчики); придбання банера 
«Слався, рідний Пологівський край!» для оформлення сцени на святкування     95-
річчя Пологівського району, придбання модульного розбірного подіуму. 

 
Галузь охорони здоров’я.  
Одним із пріоритетів у діяльності райдержадміністрації було і залишається 

забезпечення стабільної роботи системи охорони здоров’я, підвищення якості та 
доступності медичного обслуговування населення.  

У Пологівському районі станом на 01.01.2019 працює 4 медичні заклади 
комунальної власності, управління якими здійснює Пологівська районна рада: 
Пологівський центр первинної медико-санітарної допомоги, Пологівська центральна 
районна лікарня, Пологівська районна стоматологічна поліклініка, Пологівська 
залізнична лікарня.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 «Про затвердження 
переліку та складу госпітальних округів Запорізької області» затверджений 
Пологівський госпітальний округ, до складу якого увійшли заклади охорони 
здоров’я, розміщені на території м. Токмак, Пологівського, Токмацького, 
Оріхівського, Гуляйпільського, Більмацького та Розівського районів. 

Пологівська райдержадміністрація забезпечує процес реорганізації медичних 
закладів, згідно з медичною реформою, яка передбачає докорінну зміну основ 
функціонування системи охорони здоров’я в Україні за рахунок зміни порядку 
фінансування медичних закладів. Перетворено центр первинної медико-санітарної 
допомоги у комунальне підприємство. Комунальне підприємство зареєструвалося в 
електронній системі E-health, підписали декларації з пацієнтами та уклали угоду з 
Національною службою здоров’я. З 2019 року заклад перейшов на фінансування за 
новим порядком. В структуру комунального підприємства входить 8 амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини та 10 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

При кожній амбулаторії діють денні стаціонари на 5 ліжок. 
Потужність поліклінічного відділення – 55 ліжок денного стаціонару, 325 

відвідувань за зміну: 
8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, а саме; 
АЗПСМ м. Пологи, потужність 90 відвідувань у зміну. 
АЗПСМ м. Пологи-5, потужність 10 відвідувань у зміну. 
АЗПСМ с. Пологи, потужність 15 відвідувань у зміну. 
АЗПСМ с. Інженерне, потужність 15 відвідувань у зміну. 
Тарасівська АЗПСМ, потужність 45 відвідувань у зміну. 
Федорівська АЗПСМ, потужність 60 відвідувань у зміну. 
Вербівська АЗПСМ, потужність 45 відвідувань у зміну. 
Семенівська АЗПСМ, потужність 45 відвідувань у зміну. 
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Показник кількості відвідувань лікаря на 1 мешканця по Пологівському 
ЦПМСД – 2,2: 

За 2018 рік медичними послугами (лікування) у стаціонарах вдома по ЦПМСД 
– 949 осіб, що становить 278,1 на 10 тисяч населення (2017 рік - 936). По АЗПСМ 
проліковано: м. Пологи- 431; м. Пологи-5 – 229; с. Пологи – 79, с. Інженерне – 58; 
Тарасівська АЗПСМ – 21; Федорівська АЗПСМ – 60; Семенівська АЗПСМ – 32; 
Вербівська АЗПСМ – 39 хворих. 

Забезпеченість лікарями (фізичними особами на 10 тисяч населення) складає 
5,9 (22 фізичні особи), середніми медичними працівниками – 18,7 (68 фізичні 
особи). 

Показники атестації медичних працівників Комунального підприємства 
«Пологівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Пологівської 
районної ради Запорізької області у 2018 році склав: лікарів – 100,0 % , з них вищу 
категорію мають – 1 лікар, II – 3 лікаря; I – 3 лікаря, медперсоналу – 67,8%.  

Комунальна установа Пологівська центральна районна лікарня Пологівської 
районної ради Запорізької області полягає має ліцензії на наркотичні засоби; в 
наявності баклабораторії; відділення трансфузіології; організаване цілодобове 
чергування лікарів по профілях. 

Штатана чисельність посад лікарів – 83, фактично працює 56. Штатна 
чисельність посад середніх медичних працівників – 158,25, фактично працює 162. 

Стаціонарна допомога надана 51491 особі, це 77,3 % від плану, середня 
тривалість лікування складає 9,6 днів. 

Показник загальної поширеності захворювань має тенденцію до зниження на 
8,2 % та становить – 9727,5 на 10 тис. населення. 

Рівні захворюваності по району нижчі, ніж середньообласні показники. 
Лідирують захворювання органів дихання, шкіри. Поширеність неінфекційних 
захворювань переважно формують захворювання органів кровообігу, дихання, 
травлення.  

В структурі інфекційної захворюваності переважають гострі респіраторні 
вірусні інфекції. Захворюваність вітряною віспою хоч і зменшилася, але все ще 
перевищує обласний показник. За 2018 рік зареєстровано в Пологівському районі 3 
випадки кору (всі завізні).  

У зв’язку з соціальною кризою в країні, ситуація по захворюваності 
туберкульозом в районі залишається нестійкою. Показники захворюваності на 
туберкульоз в районі мають сталий рівень і в значній мірі нижче середньообласних. 
Захворюваність в порівняні з минулим роком зменшилася в 2 рази і становить 37,7 
на 100 тис. населення 

Станом на 01.01.2019 року на обліку в КУ Пологівська ЦРЛ знаходиться 49 осіб 
хворі на туберкульоз. Протягом 2018 року було виявлено 14 випадків туберкульозу, 
з них 11 випадків з відкритою формою. Захворюваність, в порівняні з минулим 
роком зменшилась в 2 рази.  

Захворюваність на ВІЛ/СНІД зменшилася в 4-5 разів і вже не перевищує 
обласний рівень. Станом на 01.01.2019 року на обліку в КІЗ кабінеті КУ Пологівська 
ЦРЛ з діагнозом ВІЛ-інфекція\СНІД знаходиться 50 осіб, з них 21 особа в стадії 
СНІД, одна дитина, у якої підтверджено ВІЛ-інфекцію і є інвалідом дитинства; 41 
пацієнти отримують антиретровірусну терапію.  



41 

Показник захворюваності онкопатологією по району в 2018 році становить 
345,0 на 100 тис.населення. 

Протягом 2018 року поширеність хвороб системи кровообігу склала 3978,5 на 
10 тис. дорослого населення району; захворюваність хворобами системи кровообігу 
– 198,3, захворюваність інфарктом міокарда склала – 103,1 на 100 тис. дорослого 
населення, інсультами – 306 на 100 тис. дорослого населення. 

 
У 2018 році в Пологівському районі діяли 7 програм з питань охорони здоров’я. 
Фінансування цільових програм  

Назва програми Фінансування  Касові 
видатки 

Залишок 

Комплексна районна Програма 
«Діти. Сім’я. Перспектива.» на 
2018-2022 (рішення райради від 
20.10.2017 № 2) 

97387 75727,67 21659,33 

Районна програма забезпечення 
діяльності напрямків охорони 
здоров’я у Пологівському районі 
на 2015-2020 роки (рішення 
райради від 15.08.2014 № 7) 

371805 344999,22 26805,78 

Програма розвитку донорства 
крові та її компонентів у 
Пологівському районі на 2014-
2018 роки (рішення райради від 
28.12.2007 № 18) 

67175 62410,34 4764,66 

Програма «Репродуктивне 
здоров’я нації» у Пологівському 
районі на 2016-2020 роки 
(рішення райради від 25.09.2015 
№ 1) 

23632 22308,1 1323,9 

Цільова програма протидії 
захворюванню на туберкульоз у 
Пологівському районі на 2016-
2020 роки (рішення райради від 
24.07.2015 № 2) 

280160 279244,0 915,9 

Програма забезпечення 
профілактики ВІЛ-інфекції, 
венеричних захворювань, 
лікування, догляду та підтримки 
ВІЛ-інфікованих і хворих на 
СНІД, венеричні захворювання в 
Пологівському районі на 2015-
2020 роки (рішення райради від 
15.08.2014 № 8) 

34469 34446,33 22,67 

Цільова програма «Цукровий 
діабет» на 2015-2018 роки 629470 599766,81 29703,19 
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(рішення райради від 15.08.2014 
№ 9) 
Всього:  1504098 1418902,47 85195,43 

 
Сфера захисту прав дітей. 

 
У відповідності до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

службою у справах дітей Пологівської районної державної адміністрації Запорізької 
області протягом 2018 року вживалися заходи щодо виконання повноважень 
держави в галузі соціального захисту дітей, здійснення державного контролю за 
додержанням законодавства з питань дітей, їх соціального захисту.  

Існує позитивна динаміка в питаннях влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, оскільки 
відсоток таких дітей, у порівнянні з 2017 роком, виріс на 2,6 %. 

Із 132 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають на обліку у Пологівському районі, в сімейних формах виховання 
перебуває – 125, що складає 94,7 % від загальної кількості дітей даної категорії. 

Вживаються вичерпні заходи для влаштування посиротілих дітей в сім’ї 
громадян України (усиновлення, під опіку, піклування, у прийомну сім’ю, дитячий 
будинок сімейного типу). 

На території Пологівського району мешкають діти, що мають статус дитини-
сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовані до сімейних 
форм виховання: 

28 дітей в сім’ях усиновлювачів; 
27 дітей, які виховуються та утримуються в 11 прийомних сім’ях; 
7 вихованців перебувають на вихованні і спільному проживанні в дитячому 

будинку сімейного типу Максимчук І.М. та Максимчука М.А.;  
5 вихованців перебувають на вихованні і спільному проживанні в дитячому 

будинку сімейного типу Савєнкова Г.В. та Савєнкової А.В.; 
54 дитини в сім’ях опікунів, піклувальників. 
 
Фінансування заходів, здійснюваних у 2018 році службою у справах дітей щодо 

запобігання соціальному сирітству, поліпшення умов життя дітей, які перебувають в 
особливо складних і надзвичайних умовах, подолання дитячої бездоглядності і 
безпритульності, захисту прав дітей, які вчинили правопорушення, соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачене 
Комплексною районною Програмою «Діти. Сім’я. Перспектива.» на 2018-2022 роки 
склало у 2018 році 50 000,00 грн. 

Протягом 2018 року проводилися районні профілактичні заходи, до яких 
залучалися представники служби у справах дітей райдержадміністрації, 
Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 
Запорізькій області, відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, 
РЦСССДМ, комунального підприємства «Пологівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Пологівської районної ради Запорізької області. 

Протягом 2018 року в межах рейдів та акції «Дитина у небезпеці» перевірено 
умови проживання, утримання та виховання 311 дітей у 159 сім’ях. Умови 
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проживання деяких сімей потребують покращення, тому з батьками проведено 
профілактичні бесіди щодо належного догляду за дітьми, необхідності поліпшення 
житлово-побутових умов для виховання та повноцінного розвитку дітей, цільового 
використання коштів на їх утримання. 

Службою у справах дітей було направлено 15 дітей до Пологівського обласного 
центру соціально-психологічної реабілітації дітей з метою соціально-психологічної 
реабілітації, оскільки вони опинились у складних життєвих обставинах, бродяжили, 
та 8-х дітей – до педіатричного відділення Пологівської ЦРЛ.  

З них 6 дітей вилучалося із несприятливого оточення для проходження курсу 
реабілітації, що становить 2,4% від кількості виявлених дітей, сім’ї яких перебували 
у складних життєвих обставинах.  

У порівнянні з аналогічними періодами попередніх років відсоток таких дітей 
значно зменшився з 13,9% у 2015 році та 11,9% у 2016 році – до 5,2% у 2017 році та 
2,4% у 2018 році, що стало можливим завдяки результативній роботі суб’єктів 
соціальної роботи в районі, спрямованої на запобігання сімейному неблагополуччю, 
соціальному сирітству, насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми, 
випадкам дитячої смертності. 

Протягом 2018 року на підпорядкованій території складено 78 актів стосовно 
житлових приміщень, які належать дітям зазначених вище категорій на праві 
користування або власності. 

На квартирному та соціальному квартирному обліках перебувають 11 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці від 16 до 18 років, 69 
осіб з числа дітей зазначених вище категорій у віці від 18 до 23 років, 19 осіб – з 23 
років. 

Із 132 дітей, що перебувають на первинному обліку дітей, які залишилися без 
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в Пологівському районі мають нерухоме майно: житло – 78 дітей, з яких 
5 – на праві приватної власності, 73 – на праві користування; земельні паї – 5; 
грошові вклади – 1. 

Протягом 2018 року за рахунок коштів субвенції державного бюджету до 
місцевих бюджетів придбано житло 3-ом особам з числа дітей-сиріт, які 
потребували поліпшення житлових умов та перебували на квартирному обліку у 
виконкомі Пологівської міської ради. 
 

Реалізація повноважень в галузі соціального забезпечення та соціального 
захисту населення. Соціальні послуги, зайнятість населення та доходи 
населення. 

Основними завданнями управління соціального захисту населення (далі -
Управління) є реалізація державної політики з питань соціального захисту на 
території Пологівського району. 

У 2018 році до Управління за консультаціями та призначенням всіх видів 
соціальної допомоги та компенсацій звернулося 25,5 тисяч громадян. 

Забезпечено отримання громадянами Пологівського району субсидій за 
спрощеною процедурою. Протягом 2018 року отримали субсидію на оплату 
житлово - комунальних послуг майже 5,8 тисяч домогосподарств району. Сума 
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нарахованих коштів надавачам послуг складає - 51779,5 тис. грн. Станом на 
01.01.2019 року відсутня заборгованість комунальним установам по сплаті субсидії. 

Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою 
отримало 2,4 тисячі заявників на загальну суму 6919,2 тис. грн. 

Зменшення кількості домогосподарств, які отримували субсидії у 2018 році 
відбулося у зв’язку з тим, що Уряд України ухвалив низку змін до діючого 
законодавства, спрямованих на нарахування субсидій виключно тим 
домогосподарствам, які мають низький рівень доходу та самостійно не можуть 
сплатити за житлово–комунальні послуги. 

У 2018 році продовжено механізм «монетизації» субсидії, а саме: виплату 
частини невикористаної субсидії готівкою. Таким правом скористалися 1185 
домогосподарств, які використовували для опалення свого помешкання природний 
газ. Їм виплачена сума у розмірі – 667,6 тис. грн. 

200 домогосподарств, які опалюють помешкання електроенергією, отримали 
готівку у сумі 27,5 тис. грн.  

У звітному році в повному обсязі забезпечувалася реалізація пільг для осіб, які 
мають на них право згідно з діючим законодавством. 

Якісне заповнення бази даних Єдиного Державного автоматизованого реєстру 
осіб, які мають право на пільги та його підтримка в актуальному стані дало змогу 
своєчасного надання відповідних пільг, компенсацій близько 11 тисячам 
громадянам Пологівського району. Відшкодовано надавачам послуг 4526,7 тис. 
грн.. Виплачено готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу 909,06 
тис. грн. 

У 2018 році з районного бюджету були виділені та профінансовані кошти для 
відшкодування витрат надавачам послуг за наданні пільги окремим категоріям 
населення, а саме: 

Оплата послуг зв’язку – 91,2 тис. грн; 
Компенсація за перевезення автомобільним транспортом приміського 

сполучення в межах Пологівського району –1500,0 тис. грн. Відшкодовувалося 50% 
вартості проїзду. 

Компенсація за перевезення залізничним транспортом загального користування 
приміського та дальнього сполучення – 383,4 тис. грн. 

Відшкодування витрат за надані пільги з районного бюджету дало змогу 
забезпечити право громадян на отримання пільг згідно з чинним 
законодавством та уникнути соціальної напруги в районі. 

 
Забезпечення мінімального рівня соціальних гарантій для населення 

досягається наданням державних соціальних допомог. Це щомісячні виплати, що 
надаються сім’ям з дітьми чи фізичним особам, які потребують матеріальної 
підтримки. Законодавством дозволяється надання кількох видів державних допомог. 
Найбільша кількість допомог у районі надається: при народженні дитини, у зв’язку з 
вагітністю та пологами, на дітей одиноким матерям, на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю, на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Громадяни, які мають прожитковий мінімум менше, ніж гарантує держава, 
отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. 
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Зменшення у 2017, 2018 роках кількості отримувачів державної соціальної 
допомоги сім’ям з дітьми у порівнянні з попередніми роками пояснюється змінами у 
законодавстві та розрахунком розміру допомоги одиноким матерям з урахуванням 
доходу сім’ї. 

Щомісяця гарантовані виплати отримують в середньому близько 3,5 тис. осіб. 
Загальна сума фінансування у звітному періоді становила - 65 467,9 тис. грн.  

У 2018 році розпочав реалізацію пілотний проект із надання при народженні 
дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». З 1 вересня 2018 року 
таку допомогу отримало 79 родин  

 
Пріоритетною у діяльності Управління є робота щодо соціального захисту і 

реабілітації учасників АТО та їх сімей. Починаючи з 2015 року управління 
забезпечує надання пільг на житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій. 
Значні зусилля спрямовуються на забезпечення психологічної реабілітації учасників 
АТО. Професійна адаптація учасників АТО організована у Спортивно-технічному 
клубі Гуляйпільської районної організації товариства сприяння обороні України з 
професійної підготовки за спеціальністю «водій категорії «С». Організовано 
забезпечення даної пільгової категорії громадян санаторно-курортним лікуванням. 

В Управлінні на обліку знаходяться 348 учасників бойових дій на Сході 
України, 9 осіб з інвалідністю внаслідок війни та 2 сім’ї загиблих 
військовослужбовців. Всього протягом 2018 року стало на облік 28 учасників 
АТО. Всім облікованим учасникам та членам їх сімей надавалися пільги відповідно 
до діючого законодавства. 

З початку 2018 року здійснено відшкодування 76 учасникам АТО витрат на 
оформлення земельних ділянок з обласного бюджету у розмірі 257,1 тис. грн.  

Рішенням районної комісії з розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередньо 
участь в АТО надано згоду на виділення грошової компенсації для придбання житла 
у сумі 845,3 тис. грн. учаснику АТО, який має статус внутрішньо переміщеної 
особи. 

У 2018 за рахунок коштів державного бюджету придбано житло особі із числа 
дітей – сиріт, Божку Володимиру Геннадійовичу, який є учасником бойових дій в 
АТО. За рахунок коштів обласного бюджету придбано житло Гетманенку Дмитру 
Вікторовичу, особі з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, учаснику АТО. З 
міської програми «Турбота» з початку 2018 року надана матеріальна допомога 22 
учасникам бойових дій на суму 23,3 тис. грн. Депутатами районної ради 
надана допомога 12 учасникам бойових дій на суму 24,0 тис. грн. та 1 родині 
учасника бойових дій на суму 5,0 тис. грн. Управлінням соціального захисту 
населення з початку 2018 року здійснено відшкодування 76 учасникам бойових дій 
витрат на оформлення земельних ділянок з обласного бюджету у розмірі 257,105 
тис. грн. Всього по Пологівському району прийнято 269 дозволів на відведення 
земельних ділянок військовослужбовцям та їх родинам. 

 
Стабільною є робота з оздоровлення та відпочинку дітей Пологівського району. 

Щороку на початку літа, на базі закладів освіти працюють табори з денним 
перебуванням, де отримують послуги з відпочинку діти шкільного віку за кошти 
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місцевих бюджетів. Особлива увага у ході проведення оздоровчої кампанії 
надається дітям пільгових категорій, які оздоровлюються в першу чергу. Як 
правило, на 100% охоплюються послугами з оздоровлення діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти, потерпілі від 
наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, батьки яких загинули від нещасних 
випадків на виробництві.  

У 2018 році забезпечено оздоровленням 4797 дітей, що становить 98% від 
загальної кількості дітей району, з них: забезпечено оздоровленням – 2131 дітина 
(43%) та відпочинком – 2666 дітей (55%). 

Для проведення оздоровчої кампанії у 2018 році використовувалися кошти: 
районного та місцевих бюджетів - 550,0 тис. грн., залучені кошти складають 4136,7 
тис. грн., всього використано 4 686,7 тис. грн., що становить на 397,4 тис. грн. 
більше в порівнянні з 2017 роком, в тому числі збільшена сума виділених 
коштів з районного та місцевих бюджетів на 106,2 тис. грн.  

 
У районі діє Програма зайнятості. Програмою передбачено в 2018 році: 

створити 250 нових робочих місць, працевлаштувати понад 1000 безробітних, 
організувати перенавчання для 100 безробітних, залучити до громадських робіт 700 
осіб.  

За даними Пологівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області протягом 11 місяців 2018 року створено 251 нове робоче місце, 
що складає 132,4% до завдання.  

Протягом 2018 року від 288 роботодавціві Пологівського району в Пологівську 
районну філію Запорізького обласного центру зайнятості надійшло 1768 вакансій, 
на які працевлаштовано 1055 осіб: сільського населення 583 особи, в т.ч. сільської 
молоді до 35 років – 213 осіб. Працевлаштовано 424 особи, які мають додаткові 
гарантії сприяння працевлаштування.  

У 2018 році 722 зареєстрованих безробітних взяли участь у громадських та 
інших роботах тимчасового характеру, з них 506 осіб виконували підсобні роботи з 
благоустрою території населених пунктів у 10 сільських радах району на умовах 
співфінансування. 

205 осіб виконували роботи тимчасового характеру, фінансування яких 
здійснювалось за рахунок коштів роботодавців. В громадських роботах взяли участь 
5 осіб з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО. 

Сума використаних коштів за укладеними договорами в 2018 році становить 
379,4 тис. грн., а саме: за рахунок коштів Фонду 189,7 тис. грн., за рахунок коштів 
бюджетів сільських рад 189,7 тис. грн.  

 
Пологівською районною державною адміністрацією розроблена система 

управління охороною праці та безпечною життєдіяльністю населення. На засіданні 
районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення райдержадміністрації, 
яке відбулося 20.12.2018 року, ухвалено Комплексний план заходів щодо 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 
роки.  

Організовано навчання 303 посадових осіб та спеціалістів з питань охорони 
праці установ соціальної інфраструктури.  
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Завдяки проведеній роботі простежується зменшення кількості нещасних 
випадків на виробництві. Так, у 2018 році сталося 8 нещасних випадків на 
виробництві, що на 5 випадків менше (або на 38%) у порівнянні з аналогічним 
періодом 2017 року (13 випадків). Зменшилася і кількість потерпілих на виробництві 
з 13 осіб у звітному періоді 2017 року до 8 осіб у 2018 році (або на 29 %). Також 
зменшилася кількість потерпілих зі стійкою втратою працездатності з 6 осіб у 2017 
році до 3 осіб у 2018 році. 

У 2018 році серед населення Пологівського району зареєстровано 1481 
нещасний випадок і травмовано 1486 осіб, з них 36 – зі смертельним наслідком. 

У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року спостерігається тенденція 
зниження кількості нещасних випадків невиробничого характеру з 1639 до 1481 (або 
на 9,64%), при цьому кількість травмованих зменшилася на 153 особи з 1639 до 1486 
(або на 9,33%)  

Завдяки дії районної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, 
дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають 
у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2018 – 2020 роки, за рахунок 
коштів районного бюджету у 2018 році: 

 Надана грошова допомога 958 громадянам, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, на суму 2135,0 тис. грн., 118 учасникам АТО на суму 60,0 
тис. грн. 

 Забезпечена фінансова підтримка осіб з інвалідністю, які знаходяться на 
лікуванні програмним гемодіалізом, а саме: відшкодований проїзд до Запорізької 
обласної лікарні на суму – 99,2 тис. грн. 

 Відшкодовані витрати надавачам послуг за пільгове перевезення залізничним 
та автомобільним транспортом, послуги зв’язку окремим категоріям громадян на 
суму – 1974,6 тис. грн. (що становить у два рази більше у порівнянні з 2017 роком). 

 Забезпечено фінансування компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. У 2018 році 
розмір відшкодування склав - 452,8 тис. грн. 

 Вперше виділені кошти для надання адресної матеріальної допомоги 
громадянам для проведення ендопротезування тазостегнових/колінних суглобів та 
післяопераційної реабілітації у розмірі - 700,0 тис. грн. 11 громадян успішно 
провели операцію по ендопротезуванню суглобів та 5 отримали кошти на 
післяопераційну реабілітацію. 

 Надана фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів війни, 
інвалідів та учасників бойових дій у сумі 35,0 тис. грн., що забезпечило виконання 
їх статутної діяльності у 2017.  

Організація участі у обласному телемарафоні «Пам’ять», який проводився у 
травні поточного року, дала змогу зібрати кошти у сумі 41,4 тис. грн., які були 
спрямовані на надання матеріальної допомоги ветеранам та дітям війни 
Пологівського району 

Робота райдержадміністрації і надалі буде спрямовуватись на виконання, 
покладених на неї задань і, в першу чергу, забезпеченн виконання заходів 
соціального-економічного та культурного розвитку району. 
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