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В.В. Свєшнікова за 2018 рік 
 
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районна 

державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на 
території району та  реалізує повноваження, делеговані їй районною радою, серед 
яких найважливішими є виконання програм соціально-економічного розвитку, 
наповнення бюджетів, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту та інших, передбачених статтею 44 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні».  

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

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

З метою здійснення основних галузевих повноважень у структурі 
Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації утворені відповідні 
управління та відділи. Чисельність працівників районної державної адміністрації 
складає 107 штатних одиниць, з них - 97 державних службовців. Кам’янсько-
Дніпровська районна державна адміністрація, як орган виконавчої влади, з 
урахуванням кадрового потенціалу, спроможна виконувати повноваження, 
передбачені діючим законодавством. 

 
Основні пріоритети нашої спільної діяльності на поточний рік окреслені 

Програмою економічного і соціального розвитку району, якою відповідно до 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року визначені 
головні цілі та пріоритети стабільного розвитку ключових секторів економіки, 
зростання рівня життя населення району. 
 

Одним із нагальних напрямків діяльності районної державної адміністрації є 
забезпечення соціальних гарантій населення, зокрема щодо зростання рівня 
оплати праці та ліквідації заборгованості із заробітної плати. У 2018 році  
було проведено 12 засідань районної комісії з питань погашення заборгованості з 
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат, на яких було заслухано 135 керівників підприємств, де є 
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заборгованість з виплати заробітної плати, заборгованість зі сплати Єдиного 
соціального внеску, а також керівники підприємств де спостерігаються ознаки 
мінімізації на виплату заробітної плати працівникам. 
      Станом на 01.01.2019 за статистичними даними в районі заборгованість з 
виплати заробітної плати склала 5066,1 тис.грн. на 3 підприємствах: 
       -  економічно активне підприємство Кам’янсько – Дніпровській РЕМ ВАТ 
«Запоріжжяобленерго» – 4678,0 тис. грн.,  
       - економічно активне підприємство філія Кам’янсько-Дніпровський   
райавтодор ДП “Запорізький облавтодор” – 360,6 тис.грн.,  
       - економічно неактивне підприємство - банкрут МКП “Лазнево-пральний 
комбінат” - 27,5 тис грн.  
       Заборгованість з виплати заробітної плати в організаціях та установах 
бюджетної сфери та на підприємствах, що знаходяться у сфері управління 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відсутня.    

 
Протягом звітного періоду організовувалась робота щодо ефективного 

виконання зведеного бюджету району. 
        До зведеного бюджету Кам’янсько-Дніпровського району за 2018 рік 
надійшло 232176,6 тис.грн. власних доходів, дотацій з державного бюджету та 
субвенцій з державного і місцевих бюджетів. Виконання затверджених планових 
показників, з урахуванням змін склало 99,5%. До загального фонду надійшло 
227028,9 тис.грн., до спеціального фонду – 5147,7 тис.грн. 
       Власних доходів (податків і зборів) до зведеного бюджету надійшло           
14169,8 тис.грн. (в співставних умовах), що складає 120,8% до показників, 
затверджених місцевими радами з урахуванням змін. В тому числі, по загальному  
фонду надійшло 10144,3 тис.грн., виконання -101,7%, по  спеціальному фонду 
надійшло 4025,5 тис.грн. доходів, виконання  в 2,3 рази. 
        В 2018 році до доходної частини бюджету району надійшло власних доходів 
на  847,7 тис.грн. (або на 6,4%) більше,  ніж у 2017 році. В  тому  числі, по  
загальному  фонду - більше на 376,3 тис.грн. (або на 3,9%), по спеціальному 
фонду надійшло доходів більше на 471,4 тис.грн., або на 13,3%.     
        Виконання планових показників власних доходів загального та спеціального 
фондів місцевих бюджетів в 2018 році забезпечили 2 із 3 місцевих бюджетів 
району (Заповітненській сільській бюджет виконано на 89,9%). 
        До бюджету розвитку місцевих бюджетів в 2018 році надійшло              
6399,1тис.грн. в т.ч.: за рахунок власних доходів – 1234,0 тис.грн.; за рахунок 
передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку – 4639,6 тис.грн. та 
рахунок надходжень «Іншої субвенції» з обласного бюджету та бюджетів ОТГ -  
795,5 тис.грн. 

 
   Пріоритетним напрямком розвитку району є сільське господарство. 

Землекористування району складає 65994 тис. га. Площа 
сільськогосподарських угідь – 64927 тис. га, з них ріллі – 60509 тис. га. У весінній 
та літній період на території Кам’янсько-Дніпровського району були складні 
погодні умови, а саме – відсутність опадів. Це призвело до суттєвого зменшення 
продуктивного запасу вологи в ґрунті, у наслідок чого значно знизилась 
врожайність зернових та олійних культур.  За підсумками 2018 року виробництво 
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зернових та  зернобобових культур склало 88,6 тис.т, олійних культур – 18,6 тис.т, 
у т.ч. соняшнику – 24,3 тис.т. урожайність зернових та зернобобових по району, в 
середньому, склала 33,2 ц/га, що менше минулого року на 6,2 ц/га, у тому числі: 
пшениці – 32,7 ц/га, що менше минулого року на 3,4 ц/га; ячменю – 31,5 ц/га, що 
менше минулого року на 3,4 ц/га; зернобобових культур – 14,3 ц/га; кукурудзи –  
73,5 ц/га, що більше минулого року на 1,1 ц/га. 

Під врожай 2019 року було посіяно озимих на зерно на площі 19814 га: в 
тому числі озимої пшениці 16006 га, озимого ячменю 3088 га. Також було посіяно 
озимий ріпак на площі 7430 га. 

Галуззю тваринництва в районі займаються 4 господарства: ПрАТ 
«Племзавод «Степной», ПАТ «Агропромислова компанія», ТОВ «Еміна» та ТОВ 
«Фрідом Фарм Бекон». При виконанні основних завдань та заходів в галузі 
тваринництва за 2018 рік збільшилось поголів’я великої рогатої худоби на 185 
голів, в тому числі на 100 голів корів молочного напряму продуктивності, 
загальна чисельність великої рогатої худоби складає 2065 голів. За 12 місяців 
2018 року  збільшилось поголів’я свиней до 21 тис. голів. 

 
З метою детінізації економіки в агросекторі, протидії протиправним схемам 

у сфері сільського господарства, визначення об'єктивності та повноти інформації 
по виробництву і реалізації агропродукції в  районі проведено «Врожай-2018». В 
рамках проведення першого етапу заходу «Врожай - 2018» основним завданням 
місцевих органів влади при проведенні моніторингу було обстеження та аналіз 
використання товаровиробниками земель сільськогосподарського призначення,   
сплати податків і зборів, справедливої орендної плати. 

На І етапі робота  була спрямована на удосконалення єдиної та актуальної 
бази даних використання земель державної і колективної власності, а також 
приватної  землі для підтвердження її самообробітку громадянами. 

Згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 28.03.2018 № 171 та 
розпорядження голови райдержадміністрації 17.04.2018  № 119  «Про організацію 
проведення заходу «Врожай – 2018» було створено робочу групу, яка провела 
певну роботу, а саме: 

- проведено роботу на території Кам’янсько-Дніпровського району щодо 
виявлення фактів використання земельних ділянок без відповідно оформлених 
документів, які не використовуються. Також встановлено наявність таких фактів, 
як використання без відповідно оформлених документів та без документів. На 
території Кам’янсько-Дніпровської міської ради було зафіксовано посіви ячменю 
орієнтовною площею 40 га та соняшнику орієнтовною площею 60 га на землях 
ліквідованого Державного підприємства «Кам’янсько-Дніпровської технічної 
школи Державного агенства водних ресурсів України». Дані було передано до 
відділу поліції, Енергодарської місцевої прокуратури. 

- виконано план із перегляду договорів оренди між власниками земельних 
часток (паїв) та сільськогосподарськими виробниками. Всі договори оренди 
укладені не менше 3%. Землі державної власності сільськогосподарського 
призначення, які передані в оренду, використовуються в умовах орендної плати 
не нижче 3% від нормативно-грошової оцінки; 

- районна робоча група веде постійний контроль за розрахунками та 
своєчасною сплатою прибуткового податку сільськогосподарськими виробниками 
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за оренду земельних часток (паїв), виконується постійний контроль за 
додержанням сільськогосподарськими виробниками земельного законодавства, 
виконанням умов, зазначених в  договорах оренди та використанням і охороною 
ґрунтів.  

В результаті проведення заходу «Врожай-2018» було підвищено заробітну 
плату працівникам сільськогосподарських господарств. Кількість найманих 
працівників, яким підвищено  заробітну плату юридичними особами – 146 чол., 
фізичними особами – 36 чол. Легалізовано доходу за рахунок підвищення 
заробітної плати юридичними особами – 207,1 тис грн., фізичними особами – 
130,3 тис. грн..  

В 2018 році передано в оренду земельні ділянки із земель колективної 
власності нерозподілених земельних часток (паїв) площею 26,8792 га та   28,2616 
га, що збільшило надходження до бюджету за рахунок орендної плати на  
83413,35 грн. 

Всі дослідження здійснювались безпосередньо з виїздами на поля по кожній 
сільській раді окремо. 

 
Промисловість району представлена підприємствами видобувної 

промисловості та харчової і переробної промисловості. 
Підприємство харчової та переробної промисловості: Публічне акціонерне 

товариство „Племзавод „Степной”. Основні види продукції: виробництво м’ясних 
продуктів, перероблення молока, виробництво масла та сиру. Ковбасний та 
молочний цех ПАТ «Племзавод «Степной» є важливим фактором насичення 
продовольчого ринку району. Виробництво м’яса в 2018 році збільшилось на       
10 %, виробництво молока збільшилось на 4 %. Вказана продукція відрізняється 
високою якістю та користується великим попитом у населення району та області. 

  Сфера малого та середнього підприємництва в районі налічує 125 малих 
підприємств, з них 6 середніх, 119 малих та 902 фізичних осіб – підприємців. В 
районі працює 590 підприємств торгівлі, з них 478 магазинів та кіосків, 33 
підприємств громадського харчування, 79 підприємств побутового 
обслуговування. Кількість підприємств торгівлі в селах складає 38 % від загальної 
кількості підприємств торгівлі району. Обсяг роздрібного товарообороту 
підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, 
складає 175,42 млн. грн. з приростом 15 % до очікуваного показника 2017 року.  

Обсяг реалізованих  послуг (у ринкових цінах) на кінець 2018 року очікується 
в обсязі 17,5 млн. грн., із збільшенням на 5 % до очікуваного показника 2017 року, 
у тому числі населенню 6,77 млн. грн. із збільшенням на 4 %.  
 

На сьогодні важливим напрямком розвитку району є підвищення його 
інвестиційної привабливості. Основним джерелами інвестування залишаються 
власні кошти підприємств, кошти державного та місцевого бюджетів, ресурси 
фінансово-кредитних установ та населення. За січень-вересень 2018 року 
підприємствами та організаціями району усіх форм власності освоєно капітальних 
інвестицій у розмірі 120,8 млн.грн. В основному це власні кошти 
сільгосппідприємств (модернізація, придбання обладнання, машин, механізмів): 
ПАТ «Племзавод «Степной», ТОВ «Еміна» та фермерських господарств району. 
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  Наявність містобудівної документації збільшує інвестиційний інтерес та 
привабливість до територій населених пунктів та надає підґрунтя для розробки та 
реалізації довгострокової стратегії розвитку території,  залучення коштів  бізнесу 
для будівництва економічно значущих підприємств сонячної енергетики,  
сільськогосподарських підприємств та підприємств переробної промисловості. 
Інвестиційні проекти матимуть можливість прийняти участь у конкурсах на 
співфінансування Державного фонду регіонального розвитку. Містобудівна 
документація дає можливість потенційним інвесторам мати відкриту, актуальну 
інформацію щодо наявності вільних земельних ділянок, їх функціональне 
використання та цільове призначення, інформацію про наявні містобудівні та 
планувальні обмеження. Генеральні плани та плани зонування територій є у трьох 
населених пунктів: м.Кам»янка-Дніпровська, с.Іванівка, с.Велика Знам»янка. В 
2018 році містобудівна документація не розроблялась. 
        Протягом 2018 року відділом містобудування та архітектури 
райдержадміністрації підготовлено та видано замовникам: 
- 6 будівельних паспортів на забудову земельних ділянок;   
- 8 містобудівних умов і обмежень на проектування та забудову земельних 
ділянок;  
- 24 паспорти прив’язки тимчасових споруд; 
- 29 висновків щодо розгляду землевпорядної документації.   

 
Важливим аспектом для розвитку району стали залучення державної 

підтримки на соціально-економічний розвиток. 
         Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 «Про 
затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації 
ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» Кам’янсько-
Дніпровському району виділено субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони спостереження на загальну суму 
6740,193 тис.грн., з них в частині районного бюджету 4457,3 тис.грн., на видатки 
розвитку 4011,5 тис.грн., на видатки споживання 445,7 тис.грн., в частині 
обласного бюджету: 2258,509 тис.грн., на видатки розвитку 1937,393 тис.грн., на 
видатки споживання 321,116 тис.грн.,  

В частині районного бюджету: 
- капітальний ремонт дороги вулиці Сонячна м. Кам'янка-Дніпровська 
Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області – 884,147 тис.грн; 
- капітальний ремонт будівлі клініко-біохімічної лабораторії комунальної 
установи "Кам’янсько-Дніпровська центральна районна лікарня" – 211,811 
тис.грн; 
- капітальний ремонт будівлі відділення рентгенології комунальної установи 
"Кам’янсько-Дніпровська центральна районна лікарня" – 299,964 тис.грн; 
- капітальний ремонт інфекційного відділення комунальної установи 
"Кам’янсько-Дніпровська центральна районна лікарня" – 299,988 тис.грн; 
- капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення комунальної установи 
"Кам’янсько-Дніпровська центральна районна лікарня" – 299,985 тис.грн; 
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- капітальний ремонт Заповітненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кам’янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області – 299,984 тис.грн; 
- капітальний ремонт Новодніпровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області – 299,925 тис.грн; 
- поточний ремонт ізоляції тепломережі комунальної установи «Кам’янсько-
Дніпровська центральна районна лікарня» - 145,7 тис.грн. 
 В частині обласного бюджету: 
- капітальний ремонт пров. Червоний м.Кам’янка-Дніпровська – 781,271 тис.грн; 
- капітальний ремонт дороги вул.Гагаріна с.Велика Знам’янка – 502,492 тис.грн; 
- капітальний ремонт дороги вул.Шкільна с.Велика Знам’янка – 339,414 тис.грн; 
- капітальний ремонт ясла-садок «Пролісок» с.Благовіщенка – 314,216 тис.грн; 
- поточний ремонт будівлі комунального закладу «Водянська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2» с.Водяне – 96,953 тис.грн; 
- поточний ремонт дороги по вул.Пушкіна с.Велика Знам’янка – 183,480 тис.грн; 
- поточний ремонт дороги по пров.Центральний с.Благовіщенка – 40,683 тис.грн. 

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 423-р, від 
07.11.2018 № 867-р та від 05.12.2018 № 934-р «Деякі питання розподілу у 2018 
році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» Кам’янсько-
Дніпровському району було виділено кошти субвенції у розмірі 3525,0 тис.грн. За 
рахунок цих коштів у 2018 проведено капітальний ремонт (заміна) пасажирського 
ліфта у поліклінічному відділенні КУ «Кам’янсько-Дніпровська центральна 
районна лікарня» і у 2019 році планується провести капітальні ремонти ще 3 
об’єктів соціальної сфери: 
- капітальний ремонт приміщення Дніпровської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини комунальної установи “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги” Водянської сільської ради – 500,0 тис.грн; 
- капітальний ремонт приміщення Нововодянської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини комунальної установи “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги” Водянської сільської ради – 625,0 тис.грн; 
- реконструкція адмінбудівлі виконавчого комітету Кам’янсько-Дніпровської 
міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області під 
розташування Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Кам’янсько-Дніпровської міської ради – 1450,0 тис.грн. 
 

В районі житлово-комунальні послуги надають 4 комунальних 
підприємства «Водоканал», «Карат», «Заповітне» та «Іванівка» та 3 об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків.  

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг на 01.01.2019 склав 
89,1 %. Бюджетними установами споживання паливно-енергетичних ресурсів 
скоротилося порівняно з 2017 роком на 17,4%, а саме: електрична енергія – 13,4%; 
природний газ – 20,7%; холодна вода -23,6%. 

 
З метою забезпечення сталого функціонування дорожнього господарства 

в області та районі, виконання вимог законодавства щодо управління 
автомобільними дорогами загального користування місцевого значення у 2018 
році автомобільні дороги загального користування місцевого значення перейшли 
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до сфери управління Запорізької обласної державної адміністрації. Всього по 
району доріг, з урахуванням доріг загального користування місцевого значення, 
482,5 км. Доріг з твердим покриттям - 301,2 км., ґрунтових доріг - 181,3 км.  

З 26 по 28 листопада 2018 року проведене обстеження стану автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення району, під час огляду 
перевірено готовність підрядних організацій до утримання доріг у зимовий період 
(технічний стан снігоприбиральної техніки, навантажувачів, наявність 
необхідного запасу паливно-мастильних матеріалів, піщано-соляної суміші, 
тимчасових снігозатримувальних пристроїв, відповідних обмежувальних 
дорожніх знаків тощо). За результатами перевірки готовність підрядних 
організацій до утримання доріг у зимовий період визнано задовільною. 

На ремонт доріг загального користування місцевого значення в 2018 році 
освоєно 836,094 тис. грн. коштів обласного бюджету. За рахунок коштів міського 
та сільських бюджетів відремонтовано доріг комунальної власності на суму           
3 289,775 тис. грн.. 

На даний час перед райдержадміністрацією стоїть питання проведення 
капітального ремонту доріг комунальної власності Кам’янсько-Дніпровського 
району. Питання планується вирішити за рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автодоріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. 
Також розглядається питання щодо можливостей передачі коштів акцизного 
збору, що сплачується місцевими сільгосптоваровиробниками та підприємствами 
громади, які централізовано закуповують паливно-мастильні матеріали.  

З метою забезпечення безперебійного утримання доріг загального 
користування місцевого значення у зимовий період та недопущення 
транспортного колапсу на дорогах в 2018 році заключено договори з 
сільгосппідприємствами району щодо тимчасового залучення відповідної техніки 
для розчищення та посипання доріг загального користування місцевого значення. 
Створений запас необхідної техніки (10 одиниць), резерв паливно-мастильних 
матеріалів (1660 л. дизельного палива, 850 л. бензину) та  посипкового матеріалу 
(700 т.) 

На сьогоднішній день в районі налічується 9033 мешканця, які потребують 
соціального захисту та отримують різні види соціальних допомог та 
компенсацій. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 
працює за принципом “єдиного вікна”, організований щоденний та зручний для 
населення час прийом громадян, без обідньої перерви. Працює “гаряча”  
телефонна лінія.  
      З метою наближення соціального обслуговування населення до місця 
проживання та надання соціальних послуг в районі розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 15.01.2015 № 14 створено та працює “мобільний 
соціальний офіс”, який здійснює виїзні прийоми згідно графіка. За 2018 рік 
здійснено 12 виїздів “мобільного соціального офісу”. Усі види державних 
допомог призначаються та виплачуються  відповідно до вимог законодавства. 
Фінансування усіх видів адресної допомоги здійснюється своєчасно та згідно 
встановлених  термінів.  
      Всього протягом 2018 року допомогу відповідно до Законів України:  
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- “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям” отримали 313 
сімей на загальну суму 13460,9 тис. грн., 
- “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми” отримали 1699 сімей на загальну суму 
36438,8 тис. грн., 
- “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” 
призначено  359 сім’ям на загальну суму 7940,48 тис. грн.. 
- «Про надання щомісячної грошової допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу» призначено 32 одержувачам на загальну 
суму 721,35тис. грн., 
- “Про порядок та виплату тимчасової допомоги дітям у випадках, якщо місце 
проживання батьків невідоме або вони ухиляються від сплати аліментів” 
призначено 19 одержувачам на загальну суму 241,11 тис. грн. 

Крім того, на обліку перебувають 323 особи, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, 
та 197 учасників АТО, які мають право на пільги. 

Програмою житлових субсидій в районі охоплено 4167 домогосподарств.  
Управлінням соціального захисту населення видано 44 технічних засобів 

пересування та реабілітації особам, які мають обмежені можливості, та 113 
направлень  на виготовлення протезно – ортопедичних виробів. На оздоровлення 
учасників АТО видано 4 санаторно-курортні путівки. 
       Протягом 2018 року 10 учасників АТО пройшли навчання в Кам’янсько – 
Дніпровському районному спортивно-технічному клубі Товариства сприяння 
обороні України за професією водій автотранспортних засобів. 
 В 2018 році 11 учасників АТО отримали одноразову адресну грошову 
допомогу у сумі 31249,02 грн.  на компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням 
документації із землеустрою для відведення земельної ділянки для 
індивідуального житлового будівництва, особистого селянського господарства, 
садівництва, городництва.  

Протягом року до органів місцевого самоврядування подано 24 заяви від 
мешканців Кам’янсько-Дніпровського району, які являються учасниками АТО, на 
виготовлення землевпорядної документації, із них було надано дозвіл 20 
мешканцям; 10 учасникам бойових дій органами місцевого самоврядування 
району було передано у власність земельні ділянки загальною площею 12,43 га. 
 
 Районною державною адміністрацією  постійно вживаються заходи щодо 
забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та 
особистий прийом. Жодне звернення громадянина не залишається поза увагою і 
розглядається, по можливості, в найкоротші терміни. Забезпечується 
кваліфікований, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян. Загальна 
кількість усіх звернень, що надійшли до райдержадміністрації  та органів 
місцевого самоврядування за 2018 рік складає 2277 звернень. За характером 
основних питань, що порушували громадяни протягом 2018 року основне місце 
займали питання аграрної політики і земельних відносин (35,4 %) та соціального 
захисту (24,8%).  
 Надання безкоштовних правових консультацій малозабезпеченим верствам 
населення забезпечує Кам`янсько-Дніпровське бюро Мелітопольського місцевого 
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центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Протягом звітного 
періоду за правовою допомогою звернулося  1679 громадян.  

Крім того, протягом року райдержадміністрацією отримано 234 звернення з 
Урядової гарячої лінії та 52 звернення з обласного контактного центру, в яких 
було порушено 286 питань.  

 
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою 

захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання в районі функціонує 
Центр надання адміністративних послуг. Роботу Центру забезпечують два 
фахівці-адміністратори. Центр співпрацює з 8 суб’єктами надання 
адміністративних послуг та надає 54 послуги. Всього станом на 01 січня 2019 
року Центром надано 3220 адміністративних послуг. Основні напрямки, з яких 
звертається населення району, це земельні питання, питання міграційної політики, 
будівництво, а також реєстрація речових прав на нерухоме майно. 

 
Належна увага протягом року приділялась підтримці галузі охорони 

здоров’я. 
Організація та надання первинної медичної допомоги здійснюється комунальним 
некомерційним підприємством «Кам'янсько-Дніпровський центр первинної 
медико-санітарної допомоги», до складу якого входять 7 амбулаторій та 
комунальним некомерційним підприємством «Водянський центр первинної 
медико-санітарної допомоги», до складу якого входять 4 амбулаторії. В звітному 
році повністю змінено порядок надання первинної медичної допомоги. Зараз 
населення самостійно обирає лікаря для надання первинної медичної допомоги та 
укладає з ним декларацію. Реорганізація мережі закладів охорони здоров'я 
направлена на те, щоб надавати максимальний обсяг первинної медичної 
допомоги населенню, в тому числі сільському населенню на місцях. 

З метою забезпечення належних умов праці лікарів загальної практики-
сімейних лікарів підрозділів, в 2018 році робочі місця кожного лікаря забезпечені 
комп’ютерною та оргтехнікою, підключені до мережі інтернет. 

В серпні звітного року укладено договір з Національною службою здоров'я 
України, таким чином, повністю змінився порядок фінансування роботи закладу. 

Для забезпечення регламентованого директивними документами МОЗ 
України обсягу первинної медичної допомоги придбане нове медичне обладнання 
(пікфлуометри, універсальні тонометри, апарати Амбу), швидкі тести для 
діагностики вірусних гепатитів В та С, ВІЛ-інфекції, тропонінові тести та тести на 
вагітність. Щеплювальні і маніпуляційні кабінети амбулаторій  укомплектовані 
медикаментами та медичними виробами для надання невідкладної медичної 
допомоги. Медична допомога надавалась згідно затверджених стандартів. Хворі 
на серцево-судинні захворювання та хвороби органів дихання максимально 
охоплені призначенням  лікарських засобів за урядовою програмою «Доступні 
ліки». З метою виконання урядової програми «Доступні ліки» в повному обсязі в 
2018 році освоєні бюджетні асигнування в розмірі 953,465 тис.грн., що на 32,6% 
більше ніж в 2017 році. 
 Робота з імунопрофілактики населення здійснювалась відповідно плану 
профілактичних щеплень, розробленого на підставі обліку відповідних вікових 
груп та з урахуванням щепленості. 
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 Показники виконання плану в розрізі вікових груп та за видами щеплень 

здебільшого відповідають середньо обласним. В 2018 році  заклади охорони 
здоров'я району були забезпечені  імунобіологічними препаратами на 100% від 
потреби (за виключенням інактивованої поліомієлітної вакцини). 
 Завдяки достатній кількості вакцини охоплення щепленнями дітей 
підлягаючих вікових груп склало 98,4-100%. В умовах неблагополучної 
епідемічної ситуації із захворюваністю на кір, в районі щеплення проти  кору, 
паротиту, краснухи  підлягаючим віковим групам  дітей проведено на 100%.   

 Протягом звітного року реалізовувалась Урядова програма «Доступні ліки». 
В районі  в повному обсязі освоєні бюджетні асигнування в розмірі 719 тис.грн. 
для лікування хворих цукровим діабетом, бронхіальною астмою та серцево-
судинними захворюваннями. 
Центральна районна лікарня забезпечує надання кваліфікованої   спеціалізованої 
медичної допомоги вторинного рівня. У зв’язку з створенням на  території району 
трьох ОТГ, районний бюджет не має фінансового ресурсу для виділення 
додаткових коштів на утримання КУ «Кам’янсько-Дніпровська центральна 
районна лікарня». Райдержадміністрація протягом року вживала всіх можливих 
заходів для недопущення скорочення відділень районної лікарні та штатних 
одиниць медичних працівників, особливо лікарських посад. Залучались додаткові 
кошти з бюджетів ОТГ, які спрямовуються на забезпечення виплати заробітної 
плати працівникам центральної районної лікарні та на лікування хворих на 
цукровий діабет. Але, в зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями 
бюджетів об’єднаних територіальних громад, додатково залучених коштів було 
недостатньо. Завдяки зусиллям керівництва райдержадміністрації обласною 
державною адміністрацією здійснено розподіл між бюджетами медичної 
субвенції, виділеної двома розпорядженнями Кабінету Міністрів України на 
загальну суму 107,6 млн. грн. Із зазначеної суми 1 млн. 433,3 тис. грн. спрямовано 
на забезпечення виплати заробітної плати працівникам Кам’янсько-Дніпровської 
центральної районної лікарні та 60 тис. грн. на лікування хворих на цукровий 
діабет.   

На 34-й позачерговій сесії районної ради 21.12.2018 було прийнято рішення 
реорганізувати КУ «Кам’янсько-Дніпровська центральна районна лікарня» в 
комунальне некомерційне підприємство. Як некомерційне підприємство 
центральна районна лікарня почне працювати з липня 2019 року.  

Головним завданням є забезпечення якісної та доступної освіти. 
В районі функціонує 12 закладів дошкільної освіти: в місті – 3, в сільській 

місцевості – 9,  в них працює 48 груп дітей. Охоплення дітей дошкільною освітою 
від 3 до 6 років, враховуючі інші форми дошкільної освіти, становить 95% від 
загальної кількості. Значна увага приділяється охопленню дошкільною освітою 
п’ятирічних дітей, підготовці їх до систематичного навчання в школі.  

У 2018-2019 навчальному році до складу мережі загальноосвітніх 
навчальних закладів району входять 16 закладів загальної середньої освіти, у яких 
здобувають освіту 3690 учнів (216 класів). Із загальної кількості шкіл – 13 (81,3%) 
функціонує у сільській місцевості; у них навчається 2501 (67,5%) учень. 

Створені умови для задоволення мовних потреб учнів. Кількість 
україномовних шкіл – 16, що складає 100% від загальної кількості школярів 
району.  
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Продовжується запровадження профільного навчання в старшій школі. 

Профільне навчання запроваджене у 14 навчальних закладах, з них 11 у сільській 
місцевості. Поглиблене вивчення предметів введено в 16 закладах. Середня 
наповнюваність класів по району становить 17.3: по місту – 21.2, по сільській 
місцевості – 15.6 учнів. 

З 2016 року у закладах освіти району планово та послідовно вирішується 
питання створення інклюзивного середовища та реалізація Концепції «Нова 
українська школа». Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки з липня 2016 
року в районі здійснюється науково-педагогічний експеримент «Розвиток 
інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області», за результатами 
якого в 2017/18 навчальному році створено 4 класи в 2 закладах загальної 
середньої освіти. Усього здобувають загальну середню освіту в інклюзивних 
класах шкіл 8 дітей з особливими освітніми потребами. Для доступу дітей з 
обмеженими можливостями до навчальних закладів в 10 школах споруджені 
пандуси, в 6 школах встановлені кнопки виклику. 

Збережено мережу позашкільних навчальних закладів. Будинок дитячої 
творчості охоплює позашкільною освітою 945 дітей та юнаків віком від 6 до 17 
років усіх населених пунктів району. Працюють 63 гуртка за напрямами: 
художньо-естетичний, краєзнавчий, гуманітарний, фізкультурно-спортивний, 
науково-технічний, еколого-натуралістичний, декоративно-прикладне мистецтво.  

 
У 2018 році оздоровлення та відпочинок дітей району здійснювалися 

відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”. 
Оздоровленням та відпочинком  забезпечено 90% від загальної кількості дітей 
району, у тому числі пільгових категорій. 

З обласного бюджету було виділено 74 путівки до дитячих закладах 
відпочинку «Факел», «Меотида» та «Аіст». В розрізі пільгових категорій  
оздоровлено: 22  дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; 35 
дітей з багатодітних сімей; 1  дитина з малозабезпечених сімей; 1  дитина, яка 
перебуває на диспансерному обліку;  5  талановитих та обдарованих дітей;  3  
дитини осіб, визнаних учасниками бойових дій; 1  дитина, зареєстрована як 
внутрішньо переміщена особа; 4 дитини працівників агропромислового 
комплексу та соціальної сфери села.; 2 дитини, взяті на облік службами  у справах 
дітей як такі,що перебувають у складних життєвих обставинах. 
         За кошти районного бюджету  було  організовано перевезення груп дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку та у зворотному напрямку на суму 41121,00 грн.        

  
Спільними зусиллями органів державної влади району проводилася 

цілеспрямована робота щодо вирішення проблем соціального захисту дітей, 
особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей, які 
виховуються в сім’ях, що перебувають в складних життєвих обставинах, 
організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, 
попередження жорстокого поводження з дітьми в сім’ї та поза сімейним 
оточенням. 
        Забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, 
запобігання виникненню  складних життєвих обставин  в сім»ях з дітьми  - 
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пріоритетний напрямок роботи служби у справах дітей райдержадміністрації.  З 
метою  сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, 
освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток проведено 20 
засідань комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації. 
Розглянуто 100 питань щодо соціально-правового захисту дітей: надання 
неповнолітнім повної цивільної дієздатності,  вирішення спорів між  батьками 
щодо місця проживання дітей, участі в їх вихованні, надання дозволів на 
відчуження житла, реєстрації народження, влаштування дітей. З метою  захисту 
прав дітей прийнято  38 розпоряджень голови райдержадміністрації, 33 висновків 
органу опіки та піклування, зареєстровано у відділі ДРАЦС  4 дітей, яких  батьки  
відмовились забрати з пологового будинку. 

Службою у справах дітей райдержадміністрації забезпечено раннє 
виявлення  та  соціальний захист дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, здійснення соціальної роботи з ними, а також їх сім’ями (у разі 
наявності). Проведено 7 спільних  профілактичних   рейдів „Кризова сім’я” з 
метою своєчасного виявлення дітей, які постраждали від жорстокого поводження 
або існує реальна загроза його вчинення. Під час проведення рейдів виявлено 16 
таких дітей, вилучено 14 дітей з сім’ї, 7 дітей влаштовано до центру соціально-
психологічної реабілітації дітей, 7 дітей влаштовано до закладів охорони 
здоров’я,  обстежено умови проживання - 63 сімей, які перебувають в складних 
життєвих обставинах. Всього протягом  2018 року  виявлено  та  взято на облік,   
як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах, 35 дітей. На 
завершення 2018 року на профілактичному обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації знаходиться 62 дитини, які перебувають  в складних 
життєвих обставинах.  

Протягом 2018 року порушено питання щодо  соціально – правового захисту 
165 дітей, взято участь у 45 судових процесах, як представники інтересів дітей, 
направлено  13 позовних заяв до районного суду в захист прав та інтересів дітей,  
складено 144 актів обстежень умов проживання.  

З метою  попередження продажу алкоголю неповнолітнім і його вживання 
неповнолітніми, притягнення до відповідальності осіб, які залучають дітей до 
бродяжництва, жебракування, пияцтва, злочинної діяльності,  формування у 
молоді навичок ведення здорового способу життя,   профілактики негативних 
явищ в молодіжному середовищі  у 2018  році службою у справах дітей 
райдержадміністрації  спільно з Кам”янсько-Дніпровським відділенням 
національної поліції  в Запорізькій області проводились рейди „Дозвілля” в місцях 
масового відпочинку молоді. Проведено 6  рейдів. Перевірено 19 підприємств 
роздрібної торгівлі. З продавцями торгових точок проводились  роз'яснювальні 
бесіди на предмет обов'язкової перевірки віку покупців і санкцій за такі 
порушення. Перевірялись не тільки місця продажів, але й території, прилеглі до 
шкіл.  Виявлені  порушення правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими 
виробами неповнолітнім в м. Кам»янка-Дніпровська, складені 2 адмінпротоколи 
за ст. 156 КУпАП.  

Забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, 
запобігання виникненню  складних життєвих обставин  в сім»ях з дітьми, 
відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей - 
пріоритетний напрямок роботи всіх соціальних служб. На первинному обліку в 
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службі у справах дітей перебуває 180 дитини-сироти, дитини, позбавленої 
батьківського піклування. На території Кам’янсько-Дніпровського району в 
сімейних формах виховання перебуває 156 дітей, з них: в прийомних сім’ях та 
дитячих будинках сімейного типу - 25 дітей, під опікою, піклуванням -131 дитина.   
         Одним із показників  результатів роботи є  влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування в 2018 році в сімейні форми виховання. 
Так,  в 2018 році  влаштовано  в сімейні форми виховання  26 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на усиновлення передано - 5 дітей, під 
опіку, піклування  - 17 дітей,  3 дитини влаштовано тимчасово в сім’ї родичів, в 
прийомні сім”ї влаштовано 4 дитини. Здійснюється контроль за станом 
утримання, навчання та виховання дітей, які перебувають під опікою, 
піклуванням, в прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу, в сім’ях 
усиновителів.   
     З 20 дітей, яким надано статус дитини-сироти, дитини, позбавленої 
батьківського піклування, протягом звітного періоду:  3 дитини - усиновлено, під 
опіку, піклування влаштовано  - 10 дітей, 7 дітей влаштовано до закладів для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
        В  районі функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховуються 11 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 дитячий будинок сімейного 
типу, в якому виховуються 3 дітей –сиріт та дітей,  позбавлених батьківського 
піклування, 2 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

Створено реєстр житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. З 180  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на первинному обліку  - 20 дітей мають житло, з них: 
на праві власності  -  3 дітей,  на праві користування - 17, 160 дітей не мають 
житла.  Протягом 2018 року на 9-х дітей направлені клопотання до міської та 
сільських рад про постановку на квартирний облік для отримання житла в 
позачерговому порядку. 
           

На високому організаційному рівні проведено заходи з нагоди державних та 
професійних свят. В районі функціонують 10 клубних закладів, 9 з яких – в 
сільській місцевості, діє 71 клубне формування, з яких 30 дитячих, працює 54 
колективи художньої творчості, з них 21-для дітей, в яких беруть участь загалом 
906 учасників, 4 колективи мають звання «народний». Колективи збирають і 
обробляють місцевий фольклорний пісенний матеріал, постійно працюють над 
поповненням репертуару, приймають участь у святкових заходах району, беруть 
участь в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях. В районі 
працюють 70 майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.  

Упродовж 2017 року на зміцнення матеріально-технічної бази клубних 
закладів району спрямовано 381 тис. 841,80 грн. Джерелами фінансування були як 
бюджетне фінансування так і спонсорські надходження. 

В районі працює комунальний заклад «Кам'янсько-Дніпровська міська дитяча 
школа мистецтв». Основними завданнями Кам'янсько-Дніпровської міської 
дитячої школи мистецтв є пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і 
талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань і 
талантів, створення умов для вільного, творчого, інтелектуального і духовного 
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розвитку особистості, задоволення потреб у професійному самовизначенні і 
творчій самореалізації духовних та естетичних потреб обдарованих дітей. Станом 
на 1 січня 2019 року учнівський контингент школи складає  138 чоловік. 

Мережа бібліотечних закладів району складається з 10 бібліотек. 
Бібліотеками району користуються 4811 читачів. У 2018 році бібліотечні фонди 
поповнились на 853 примірників. У двох сільських бібліотеках та міській 
бібліотеці було здійснено передплату періодичних видань на суму 20 000 грн. У 
міській бібліотеці встановлені 11 комп'ютерів та 2 комп'ютери у 
Великознам'янський сільській бібліотеці з постійним та безкоштовним доступом 
до мережі «Internet», що значно розширює можливість інформаційного доступу 
усіх категорій читачів.  

В районі працює історико-археологічний музей, в якому представлені            
41 тис.143 ексклюзивні експонати культурної спадщини району. Колективом 
закладу організовано 26 виставок, проведено 228 екскурсій.  

 
Завдяки злагодженій співпраці та постійній роботі районної державної 

адміністрації з районним військовим комісаріатом, відділенням поліції та 
органами місцевого самоврядування протягом 2018 року забезпечено виконання 
планових завдань з призову на строкову військову службу. Так, у весняний призов 
2018 року відправлено у війська 23 чоловіки (100% планового завдання);  в 
осінній призов 2018 року відправлено до  війська  28 чоловік  (100% від планового 
завдання). 

Також працювали над виконанням завдань по відбору громадян на військову 
службу за контрактом до Збройних Сил України. Завдяки цьому загалом по 
району відібрано та укладено контрактів із 43 особами.  

 
 Організаційна робота райдержадміністрації спрямована на плідну 
взаємодію з органами місцевого самоврядування для формування єдиної 
стратегії і тактики щодо вирішення основних соціально-економічних питань 
району. Райдержадміністрація всебічно сприяє у здійсненні ними власних 
повноважень місцевого самоврядування, зміцненні їх матеріальної та фінансової 
бази, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції депутатів органів 
місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також  контролює здійснення 
делегованих повноважень органів виконавчої влади. Основні форми і методи, які 
застосовуються в цій роботі - це відвідування територій, участь  у роботі сесій та 
засідань виконкомів, прийом громадян за місцем проживання, проведення єдиних 
днів інформування населення, виїзних нарад, прямого телефонного зв′язку з 
населенням району.  
 Також райдержадміністрацією здійснюється контроль за виконанням  
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 
влади шляхом аналізу копій актів виконкомів міської та сільських рад, аналізу 
наданої ними інформації про виконання делегованих повноважень органів 
виконавчої влади, здійснення перевірок діяльності виконавчих органів міської та 
сільських рад. План здійснення контролю за виконанням органами місцевого 
самоврядування Кам’янсько-Дніпровського району делегованих повноважень 
органів виконавчої влади на 2018 рік затверджено розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 01.12.2017 № 426.  



 15
 Інформація про виконання делегованих повноважень органів виконавчої 

влади за встановленими формами отримана від усіх виконкомів міської та 
сільських рад та проаналізована відділом організаційної роботи. За результатами 
узагальнення інформації було виявлено, що протягом 2018 року прийнято рішень 
виконкомів та видано розпоряджень міського та сільських голів 832, з яких 367 
взято на контроль, по 38 з них затверджені заходи, на засіданнях виконкомів 
розглянуто хід виконання 9 рішень. Найбільшу кількість прийнято рішень 
виконкомів з повноважень у галузі будівництва - 239 рішень, 196 рішень з 
повноважень у сфері соціального захисту населення, 160 рішень з повноважень у 
сфері регулювання земельних відносин і охорони  навколишнього  природного 
середовища, 65 рішень з повноважень в галузі житлово-комунального 
господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського 
харчування, транспорту і зв’язку. 

В 2018 році райдержадміністрацією продовжено роботу в напрямку 
створення на території району спроможних територіальних громад. Більше 10 
інформаційних зустрічей проведено з депутатами, членами виконкомів, 
мешканцями громад у різних форматах: презентації для представників громад, 
бесіди з головами рад та активом сіл та міста, виступи на сходах села, 
консультації з громадськістю про переваги децентралізаційної реформи та 
методична допомога у підготовці відповідних документів по процедурі 
об’єднання територіальних громад. Як результат проведеної роботи 
Заповітненська сільська рада приєдналася до Водянської об’єднаної 
територіальної громади та 29 квітня відбулися додаткові вибори депутатів. 28 
жовтня відбулися перші вибори старост сіл Водянської сільської об’єднаної 
територіальної громади. 

Загалом у територіальні громади об’єднались 7 сільських та 1 міська рада, 
або 13 населених пунктів. Апаратом райдержадміністрації спільно з виконавчими 
комітетами міської та сільських рад забезпечено проведення місцевих виборів на 
належному рівні. Територіальні та дільничні виборчі комісії забезпечувались 
методичною допомогою, необхідною комп’ютерною та оргтехнікою, 
транспортним обслуговуванням, забезпечена охорона та збереження виборчої 
документації та обладнання. Спільні зусилля райдержадміністрації та органів 
місцевого самоврядування в цілому дозволили уникнути грубих порушень у ході 
виборчого процесу.  

 Суспільно-політична ситуація в районі протягом 2018 року була 
стабільною та прогнозованою. Протягом звітного періоду тривала робота  щодо 
налагодження та підтримання конструктивної співпраці з місцевим політикумом,  
громадськими і релігійними  організаціями. Проводились  зустрічі керівництва 
райдержадміністрації і органів місцевого самоврядування з лідерами районних 
партійних організацій, що в повній мірі вплинуло на ситуацію в районі. Найбільш 
масовими і впливовими в районі є ветеранські організації, які спрямовують свою 
роботу на соціальний захист членів своїх організацій і мають, в основному, 
стабільне членство.  

Для створення в районі  умов всебічного розвитку громадського 
суспільства, посилення соціального партнерства, відкритості та прозорості 
управлінського процесу при районній державній адміністрації діє районна 
Координаційна рада з питань сприяння розвитку громадянського суспільства. За 
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рік було проведено 4 її засідання, на яких розглядалися питання соціально-
економічного розвитку району, впровадження реформи децентралізації влади, 
благоустрою населених пунктів, організації проведення державних свят та 
значущих подій на території району.  

Інформаційний простір у районі представлено друкованими засобами 
масової інформації - регіональна газета «Новини дня» та щотижневик «Знамя 
труда», які використовуються для вивчення громадської думки та забезпечення 
зв′язку з громадськістю.  

Відносини керівництва райдержадміністрації та районної ради мають 
характер порозуміння та тісної співпраці в усіх напрямах соціально-економічного 
та культурного розвитку району. 
        Аналізуючи загальні тенденції суспільно-політичного життя району слід 
відзначити, що районною владою приділялася значна увага взаємодії з 
громадськістю району щодо роз’яснення сутності, змісту та основних напрямків 
соціально-економічної політики Президента України та Кабінету Міністрів 
України. 

 
Підсумовуючи, хотів би зазначити, що робота районної державної 

адміністрації проводиться відкрито та гласно. З метою найбільш повного, 
якісного інформування населення про свою діяльність, районною державною 
адміністрацією здійснюється висвітлення основних подій та заходів, які 
проводяться в районі, на офіційному веб-сайті адміністрації, на сторінках газет.  

Звітний рік був непростим, але, водночас, і продуктивно напруженим. Це 
дало можливість конкретно планувати та послідовно виконувати поставлені 
завдання. Важлива й сама атмосфера, в якій ми працювали у звітному періоді. 
Були суперечки, полеміка, але ми незмінно виходили на необхідні для жителів 
району конструктивні рішення. Переконаний, що такий підхід вдасться зберегти і 
надалі. 

Дякую усім за повсякденну працю, за внесок у розвиток Кам’янсько-
Дніпровського району і добробут його мешканців. Дякую усім, хто конкретними 
справами розбудовує наш край. Висловлюю вдячність всім керівникам району, 
усьому депутатському корпусу за конструктивну співпрацю, постійну підтримку в 
реалізації відповідних повноважень, повсякденній діяльності.  

Запрошую громадськість, усі політичні сили активно включитися у нашу 
спільну роботу. Ми готові розглядати кожну конструктивну пропозицію і 
відповідно корегувати наші дії. Нам нема чого ділити, окрім відповідальності 
перед нашими земляками. 

Дякую за увагу. 


