ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
голови Оріхівської районної державної адміністрації
за 2018 рік
З метою належного інформування громадськості про підсумки
діяльності Оріхівської райдержадміністрації, до вашої уваги надається звіт
про проведену роботу у 2018 році.
Оріхівська районна державна адміністрація, як місцевий орган
виконавчої влади, здійснює свою діяльність відповідно до Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», а також реалізує повноваження,
делеговані їй районною радою.
Спектр повноважень районної державної адміністрації широкий. І, в
першу чергу, робота районної державної адміністрації у 2018 році
спрямовувалася на забезпечення збалансованого соціально-економічного
розвитку району, розвиток інфраструктурних напрямків, ефективного
використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів,
вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення
соціального захисту населення у непростий для нашої країни час.
Реалізація державної кадрової політики у сфері державної служби в
райдержадміністрації здійснюється у відповідності до Конституції України,
законів України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889, «Про місцеві
державні адміністрації» від 09.04.1999 №586, «Про запобігання корупції» від
14.10.2014 № 1700, Указу Президента України від 01.02.2012 № 45/2012 «Про
Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки», постанов
Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень
голів обласної та районної державних адміністрацій.
Робота відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації
проводиться робота відповідно до основних напрямків роботи та
щоквартальних планів, і була спрямована на забезпечення реалізації
керівником державної служби своїх повноважень, управління персоналом,
добір кваліфікованих кадрів, планування та організацію заходів з питань
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців,
виконання інших функцій, передбачених законодавством.
У звітному періоді питання виконання вимог чинного законодавства з
питань державної служби розглядалось на засіданнях колегії
райдержадміністрації тричі.
У зв’язку з набранням чинності Законом України від 9 листопада 2017
року № 2190-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо
окремих питань проходження державної служби», змінами до Закону
України «Про державну службу» стосовно непоширення його дії на голів
місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, з
24 січня 2018 року було знято статус державного службовця з голови
райдержадміністрації та його заступників.
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У зв’язку з вище зазанченим у звітному періоді було оновлено склад
конкурсної комісії, склад дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних
справа, а також приведено у відповідність до вимог чинного законодавства
посадові інструкції працівників райдержадміністрації.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від
14.03.2018 № 66 «Про організацію і проведення I туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в районній
державній адміністрації у 2018 році» в районній державній адміністрації
забезпечено проведення І туру Конкурсу, в якому взяли участь 13 державних
службовців. Переможцями І туру визначено провідного спеціаліста
управління соціального захисту населення райдержадміністрації Петренчук
Тетяну та завідувача сектору управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Мірошниченко Анастасію, яка стала переможцем ІІ
туру та представила Запорізьку область в м.Києві, в наступномі турі, який
відбувся восени цього року. Петренчук Т. було присвоєно черговий ранг
державного службовця.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2018
№468 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2014 р. № 91» та розпорядження голови
облдержадміністрації від 26.06.2018 № 332 «Про зміну граничної штатної
чисельності працівників структурних підрозділів районних державних
адміністрацій» з 01 жовтня 2018 року зменшено граничну штатну
чисельність працівників Оріхівської районної державної адміністрації на 6
штатних одиниць.
Станом на 01 січня 2019 року гранична чисельність працівників
райдержадміністрації складає 120 штатних одиниць (126 – станом на
01.01.2018), у тому числі апарату – 31 (на рівні 01.01.2018), серед яких 96 посади державних службовців (фактично працюючих – 81), 24 – посади
недержавної служби.
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016
№ 271 «Критерії визначення переліку посад працівників державних органів,
які виконують функції з обслуговування» у звітному періоді затверджено
переліки таких посад. Так, станом на 01 січня 2019 року налічується 11 посад
працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (у
2018 році –12), серед яких 3 посади в апараті, 5 - в структурних підрозділах
райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права та
окремо в управлінні фінансів - 1, у відділі агропромислового розвитку
райдержадміністрації – 2.
До структури райдержадміністрації входять 2 управління, 12 відділів,
з них 6 – по апарату райдержадміністрації. Станом на 01 січня 2019 року в
районній державній адміністрації налічується 6 структурних підрозділів
райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, які
здійснюють повноваження керівника державної служби відповідно до
приписів пункту 101 Типового положення про структурний підрозділ
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місцевої державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 (зі змінами).
Аналіз фактично працюючих державних службовців показав, що в
райдержадміністрації станом на 01.01.2019 року чисельність жінок та
чоловіків становить 80 та 20 відсотків відповідно, що залишається на рівні
01.01.2017, хоча і фактична чисельність працюючих зменшилась на 13 осіб.
За віковим критерієм переважають державні службовці віком від 35 до
50 років, які становлять 48%, від 51-60 років – 27%, молоді спеціалісти від
25-34 19%, до 25 років – 5%, старше 60 років – 1%.
Серед державних службовців райдержадміністрації налічується 5
магістрів державного управління, з яких 1 - закінчили Дніпропетровський
регіональний інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України, 2 чол. - Запорізький
національний університет та 2 – Класичний приватний університет.
Продовжує навчання в Дніпропетровському регіональному інституті
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та
адміністрування» один керівний працівник.
Всього підвищили кваліфікацію 34 державних службовця, (на 47%
більше ніж за 2017 рік), з них в ДРІДУ НАДУ – 2 чол., шляхом участі у
конкурсі «Кращий державний службовець» - 11 чол., в Запорізькому центрі
підвищення кваліфікації – 21 державний службовець.
З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові
обов’язки та забезпечення реалізації громадянами України права рівного
доступу до державної служби, призначення на вакантні посади державної
служби здійснюється за результатами конкурсу. Так, у 2018 році було
оголошено 15 конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби, з
них проведено – 10 (9 чол. вже призначено), в тому числі 5 – в РДА, 4 – в
управлінні соціального захисту населення та 1 – в управлінні фінансів. Із
загальної кількості оголошених конкурсів, на категорію «Б» - 7, категорію
«В» - 8 (у 2017 року оголошено 14 конкурсів, з них за результатами
призначено 11 осіб).
Проведено три перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття
посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком
відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2015 № 171.
Також, стосовно осіб, які претендують на зайняття посад пов’язазаних
із виконанням функцій держави здійснюється перевірка достовірності
відомостей щодо застосування заборон передбачених частинами 3 і 4 статті 1
Закону України «Про очищення влади». У 2018 році перевірку проведено
відносно 7 державних службовців, з них в апараті райдержадміністрації – 2
чол., в управлінні соціального захисту населення – 3 чол., у службі у справах
дітей – 1 чол., у відділі містобудування, архітектури, розвитку
інфраструктури та житлово-комунального господарства – 1 чол.
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Протягом звітного періоду звільнено 19 державних службовців, з них
за угодою сторін чи ініціативою державного службовця – 13 чол., за
переведенням – 4 чол.
Відповідно до Порядку присвоєння рангів державних службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306,
у 2018 році присвоєно 9 державним службовцям черговий ранг державного
службовця, з них в апараті райдержадміністрації – 1 чол., в управлінні
фінансів – 1 чол., у службі у справах дітей – 1 чол. та в управлінні
соціального захисту населення – 6 чол.
З метою визначення якості виконання державними службовцями
районної державної адміністрації, завдань, а також прийняття рішення щодо
преміювання, планування службової кар’єри та визначення потреби у їх
професійному навчанні, у 2018 року проведено оцінювання результатів їх
службової діяльності відповідно до Закону України «Про державну службу»
та Типового порядку проведення оцінювання. Всього оцінення службової
діяльності пройшли 70 державних службовців, що складає 83% фактичної
чисельності на 01.10.2018, при цьому «позитивну» оцінку отримали 71%
оцінених, «відмінну» - 29%. Випадків оскарження результатів не було. За
результатами розроблено індивідуальні програми підвищення рівня
професійної компетентності у 2019 році.
У листопаді – грудні 2018 року Національним агентством України з
питань державної служби вперше було проведено Всеукраїнський конкурс
«Кращі практики управління персоналом» з метою визначення цікавих та
інноваційних підходів формування корпоративної культури у державному
органі, адаптації новоприйнятих працівників та практик професійного
навчання у державних органах. Оріхівською районної державною
адміністрацією представлено роботу на тему: «Система електронного
декларування. Покрокове вивчення» та отримано перемогу у номінації
«Краща практика професійного розвитку державних службовців у
державному органі», І рівень.
Працівники райдержадміністрації та підпорядкованих структурних
підрозділів ознайомлені з основними вимогами Закону України «Про
запобігання корупції» та попереджені про обмеження, пов’язані з
проходженням державної служби.
Забезпечено подання до 01 квітня 2018 року щорічної декларації за
2017 рік шляхом заповнення її форми на офіційному веб-сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції 42 суб’єктами декларування, в тому
числі 37 – щорічних, 5 чол. – після звільнення.
Проте, встановлено один випадок несвоєчасного подання декларації
типу «після звільнення», про що повідомлено НАЗК відповідно до Порядку
перевірки факту подання суб’єктами декларування декларації відповідно до
Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення НАЗК про
випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»,
затвердженого рішенням НАЗК від 06.09.2016 № 19 (зі змінами). Рішення
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суду про заборону займати посади в державних органах та їх апараті не
приймалися, звільнення з посади на підставі рішення суду не проводилися.
Службові розслідування за фактами прояву корупції в райдержадміністрації не
проводилися.
З метою забезпечення зворотного зв'язку з мешканцями району,
оперативного реагування на гострі проблеми членів територіальних громад
району, невідкладного вжиття заходів щодо припинення неправомірних дій,
поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання
вимог законодавства про звернення громадян в районній державній
адміністрації функціонують «гаряча» телефонна лінія (телефон довіри) та
електронна поштова скринька (скринька довіри) з питань запобігання
корупції. У 2018 році звернення з даного питання не надходили.
Програма
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
Оріхівського району на 2018 рік розроблена відповідно до ст. 143
Конституції України, Закону України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України» і
затверджена рішенням Оріхівської районної ради від 27.04.2018 № 2.
Також протягом звітного періоду розроблялись та виносились на
розгляд і затвердження районної ради цільові галузеві програми, які
передусім, стосувалися подальшого розвитку освіти, культури, охорони
здоров’я, соціального захисту населення, бюджету району та інші.
Протягом 2018 року було проведено 4 засідання колегії районної
державної адміністрації, на яких було розглянуто 15 питань.
За
результатами
розгляду
питань
на
засіданні
колегії
райдержадміністрації видано 15 розпоряджень голови райдержадміністрації.
Діяльність райдержадміністрації здійснювалась відповідно основних
напрямків роботи на рік, які затверджені розпорядженням від 28.12.2017
№495, квартальних та місячних планів роботи.
В роботі районної державної адміністрації склалася практика
проведення щодня нарад при голові райдержадміністрації із першим
заступником, заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату
райдержадміністрації, виходячи із реальних ситуацій і потреби негайного
розгляду та прийняття невідкладних заходів щодо їх вирішення.
У 2018 році головою райдержадміністрації проведено 20 апаратних
нарад з керівниками структурних підрозділів, відділів та служб
райдержадміністрації та керівниками територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, на яких розглядалися питання щодо проведення
ремонтних робіт автошляхів загального користування на території району.
Проводились виїзні наради з головами об’єднаних територіальних
громад та керівниками підрядних організацій, які виконували ремонтні
роботи на території Комишуваської селищної ради та Таврійської сільської
ради. У нарадах приймав участь депутат Запорізької обласної ради
В.Лупинос.
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Також протягом 2018 року особлива увага приділялась питанню
функціонування комунального закладу Оріхівської районної ради
«Оріхівська центральна районна лікарня» на умовах співфінансування з
органами місцевого самоврядування, та передачі архіву закладів культури і
освіти.
За результатами нарад надано 112 доручень.
На виконання Протоколу розширеного засідання Ради Регіонального
розвитку Запорізької області створено Раду регіонального розвитку
Оріхівського району. Перше засідання Ради відбулося 18 грудня 2018 року,
на якому обговорено Перспективний план розвитку Оріхівського району на
2019- 2020 роки.
У 2017 році на території Оріхівського району завершено процес
формування об’єднаних територіальних громад. На сьогодні, функціонує 5
об’єднаних територіальних громад:
- Оріхівська міська рада, до складу якої ввійшли колишні Копанівська,
Мирненська,
Нестерянська,
Новоандріївська,
Новоданилівська,
Новопавлівська сільські ради;
- Комишуваська селищна рада, до складу якої ввійшли колишні
Зарічненська, Новотроїцька, Яснополянська, Новоіванівська, Щасливська,
Новотавричеська, Новояковлівська сільські ради;
- Преображенська сільська рада, до складу якої ввійшли колишні
Вільнянська, Микільська, Новоселівська, Омельницька сільські ради;
- Малотокмачанська сільська рада, до складу якої ввійшла колишня
Білогір’ївська сільська рада;
- Таврійська сільська рада, до складу якої ввійшла колишня Юрківська
сільська рада.
У 2018 році головою райдержадміністрації видано 447 розпоряджень, у
2017 - 497. Взято на контроль 51 власних розпоряджень. Найбільша кількість
розпоряджень голови райдержадміністрації видана з питань:
- відведення земель та передачі їх в оренду та власність – 154
розпорядження, або 35 % від загальної кількості виданих розпоряджень (103
або 21% - у 2017 році);
- організаційно-масової роботи 113 розпоряджень, або 25% від
загальної кількості розпоряджень (154, або 31% - у 2017 році);
- фінансів та бюджету - 72 розпорядження, або 16% від загальної
кількості (141, або 28% - у 2017 році);
- захисту прав дітей – 69 розпоряджень, або 15% від загальної
кількості (49, або 10% - у 2017 році);
- соціального захисту населення - 34 розпорядження, або 8% від
загальної кількості (40, або 8% - у 2017 році);
- структури, чисельності працівників, кадрові питання – 5
розпоряджень, або 1% від загальної кількості виданих розпоряджень (10, або
2% - у 2017 році).
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Протягом року проводилась робота щодо неухильного дотримання та
правильного застосування законів та інших нормативних документів.
Організовувалась претензійна та позовна робота, забезпечувалось
представництво районної державної адміністрації в судах під час розгляду
правових питань і спорів. Начальником юридичного відділу апарату
райдержадміністрації у 2018 році взято участь у 32 судових засіданнях.
Упродовж минулого року укладено 24 договори оренди (за 2017 рік 20
договорів оренди) земельних ділянок колективної форми власності, не
витребуваних (нерозподілених) земельних часток паїв на загальну площу
335,2665 га (за 2017 рік площа становила 330,4523 га), із загальним розміром
річної орендної плати 212 380 грн. (за 2017 рік річна оренда становила 174
897грн.), також було розірвано 2 договори оренди в результаті заборгованості
з орендної плати.
Надано безоплатну правову допомогу близько 90 громадянам з різних
правових питань.
Для створення в районі умов всебічного розвитку громадського
суспільства, посилення соціального партнерства, відкритості та прозорості
управлінського процесу у районної державної адміністрації налагоджений
зв’язок з представниками громадських організацій, волонтерами,
громадськими активістами. Райдержадміністрація підтримує громадські
ініціативи патріотичного спрямування.
Протягом звітного періоду в адмінбудинку відбулося ряд зустрічей
керівництва району з військовослужбовцями, які беруть участь в бойових діях
в зоні АТО та з членами їх родин та волонтерами. Так, 5 грудня голова РДА
зустрівся з волонтерським корпусом Оріхівщини та вручив нагороди і
грамоти. Під моїм особистим головуванням відбулося 2 виїзних засідання
Центру надання допомоги учасникам АТО на територіях Преображенської та
Молотокмачанської ОТГ.
Організовувалося проведення роз’яснювальної роботи серед населення
щодо соціально-економічних реформ в Україні та щомісячно проводився
єдиний день інформування населення району за відповідною
тематикою. Всього за рік проведено 12 єдиних днів інформування населення.
З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про
доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи
вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію,
райдержадміністрація у своїй діяльності всіляко сприяє отриманню
громадянами запитуваної публічної інформації.
Протягом 2018 року до райдержадміністрації надійшло 23
інформаційних запити, у 2017 – 29. З них: задоволено - 18, по 3 – надіслано
належним розпорядникам інформації на підставі ст. 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації», до 1 запиту запитувач не дотримав вимог до
оформлення запиту, на 1 – відмовлено, бо запитувана інформація належить до
категорії інформації з обмеженим доступом.
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Для підвищення ефективності та прозорості діяльності районної
державної адміністрації шляхом упровадження та використання сучасних
інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг
громадськості району функціонує офіційний веб-сайт Оріхівської
райдержадміністрації.
Вирішення завдань щодо формування та реалізації державної політики
в районі в повній мірі залежить від стану виконавської дисципліни, рівня
організації роботи, відповідальності та ініціативності кадрів, належного
контролю за виконанням доручень вищих органів державної влади та
прийняття власних рішень.
В 2018 році до райдержадміністрації надійшло 2045 документів
(протягом 2017 року - 2144), розпоряджень голови облдержадміністрації 169
(в 2017 році – 229), з них поставлено на контроль – 65 розпоряджень (в 2017
році - 92).
Злагодженою роботою кожного управління, відділу та взаємодією всіх
структурних підрозділів районної державної адміністрації відпрацьовувалась
і діяла система заходів здійснення контролю за виконанням документів.
Порушень виконання контрольних документів в райдержадміністрації в
минулому році не допускалось.
За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 128
звернень, це на 34 звернення більше, у порівнянні з минулим роком (94):
- 47 письмових звернень, або 37 % від загальної кількості (за 2017 рік
– 75 звернень, або 80 %), що на 28 звернень менше, ніж в минулому році.
- 81 усне звернення, або 63 % від загальної кількості, що на 62
звернення більше, ніж за 2017 рік (19 звернень, або 20 %).
Більшість звернень, а саме 116 - індивідуальні і складають 90 % від
загальної кількості (за 2017 рік – 75 звернення, або 80% від загальної
кількості).
Протягом 2018 року до райдержадміністрації надійшло 12
колективних звернень, або 9 % від загальної кількості звернень, що на 7
звернень менше, ніж за 2017 рік (19 звернень або 10 % від загальної
кількості). Протягом звітного періоду до райдержадміністрації надійшло 1
повторне звернення, що на 1 звернення менше від кількості повторних
звернень у 2017 році.
Заявниками у своїх зверненнях порушено 141 питання, що на 41
питання більше, ніж за 2017 рік (100 питань).
Всі звернення громадян, як усні так і письмові, розглядаються у
встановлені законодавством терміни, заявникам надаються письмові
відповіді.
До райдержадміністрації за 2018 рік надійшло 209 звернень з Урядової
гарячої лінії, що на 94 звернення менше, ніж за 2017 рік – 303 звернення.
Протягом 2018 року до райдержадміністрації надійшло 47 звернень з
гарячої лінії Запорізького обласного контактного центру, що на 18 звернень
менше рівня минулого року (за 2017 рік – 65 звернень).
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Фактів розгляду звернень із порушенням термінів протягом звітного
року виявлено не було.
Керівництвом райдержадміністрації здійснюється особистий прийом
громадян згідно затвердженого розпорядженням графіку.
За звітний період проведено 69 особистих прийомів та 68 особистих
виїзних прийомів.
На особистих прийомах надійшло 15 звернень, це на 3 звернення
менше у порівнянні з минулим роком (2017 рік – 18 звернень).
На виїзних прийомах керівництва райдержадміністрації надійшло 50
звернень (2017 рік – 1 звернення), що на 49 звернень більше, ніж у 2017 році.
Аналіз тематики звернень показав, що основними питаннями, що
порушувалися у зверненнях були питання:
- соціального захисту – 49 звернень, або 35 % від загальної кількості
порушених питань (за 2017 рік відповідно 31 питання, або 31 % від загальної
кількості);
- комунального господарства - 22 питання або 16 % від загальної
кількості питань, а за 2017 рік відповідно 14 питань та 14 % від загальної
кількості;
- аграрної політики та земельних відносин – 15 випадків, або 13 % від
загальної кількості порушених питань, що на 4 питання менше від 2017 року
(19 питань або 19 % від загальної кількості).
Звернення громадян забезпечують постійний зв’язок між державою та
її громадянином, надають можливість через проблеми окремого заявника
бачити проблему суспільства в цілому, а реалізація через звернення
конституційних прав і свобод є кроком до зміцнення демократичної правової
держави. Тому, вирішення проблемних питань громадян соціальноекономічного характеру, всебічний розгляд звернень та оперативне
вирішення порушених у них питань, своєчасний і якісний розгляд звернень
громадян та посилення відповідальності посадових осіб за виконання цієї
роботи є одним з головних напрямків роботи райдержадміністрації.
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»
функціонує Центр надання адміністративних послуг при Оріхівській
районній державній адміністрації.
Роботу Центру забезпечують
два адміністратори, які надають 73 адмінпослуги. Протягом 2018 року до
ЦНАПу звернулось 3594 суб’єкта звернень, яким було надано 3564
послуги.
Відділ з питань державної реєстрації та надання адміністративних
послуг райдержадміністрації здійснює повноваження у сфері державної
реєстрації. Прийнято на зберігання реєстраційних та облікових справ у сфері
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців у
минулому році – 856, у 2017 – 657. Та реєстраційних і облікових справ у
сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
прийнято на зберігання у 2018 році 6515, у 2017 – 5873.
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З метою покращення якості надання адміністративних послуг
населенню району, укладено Угоду про створення спільного ЦНАПу та
ліквідацією ЦНАПу райдержадміністрації між Оріхівською РДА та
Оріхівською міською радою від 18.09.2018 року. Наразі проводяться
ремонтні роботи. Оновлений ЦНАП планує розпочати роботу у березні 2019
року.
Враховуючи широкий спектр повноважень районної державної
адміністрації і розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх
реалізації послідовно і наполегливо структурними підрозділами
райдержадміністрації вживаються заходи для забезпечення сталого розвитку
району.
Оріхівський район - сільськогосподарський район, тому розвиток
сільського господарства це основний напрямок діяльності суб’єктів
господарювання району.
Сільгосппідприємствами району в 2018 році зібрано зернових
94,3 тис. т, а в 2017 році – 127,9 тис. т. Валовий збір в 2018 році в порівнянні
із 2017 роком зменшився на 27,6 %. Середня врожайність зернових та
зернобобових культур за 12 місяців 2018 році становить 22,9 ц/га, що на 22,1
% менше в порівнянні з 2017 роком (28,9 ц/га). В тому числі середня
врожайність по культурам:

озима пшениця - в 2018 році 25,2 ц/га, що на 21,1% менше в
порівнянні з 2017 роком ( 31,1 ц/га);

озимий ячмінь - в 2018 році 25,7 ц/га, що на 3,7% менше в
порівнянні з 2017 роком ( 26,7 ц/га);

горох - в 2018 році 10,5 ц/га, що на 45,1 % менше в порівнянні
з 2017 роком ( 18,0 ц/га);

яра пшениця - в 2018 році 9,3 ц/га, що на 54% менше в
порівнянні з 2017 роком ( 20,2 ц/га);

овес - в 2018 році 9,4 ц/га, що на 58% менше в порівнянні з
2017 роком ( 22,4 ц/га).
В 2018 році при середній врожайності 14,0 ц/га валовий збір
соняшнику становить 41 тис. т., що становить 100% до програмного
показника, та 81,7% до результатів попереднього року.
В районі посіяно під врожай 2019 року озимих культур на площі 42,619
тис. га при плановому показнику 37,467 тис. га, що становить 114% від плану
( в порівнянні з минулим роком даний показник збільшився на 18%), в т.ч. на
зерно 35,264 тис. га при плановому показнику 33,4467 тис. га (105% від
плану),із них пшениці 32,0 тис. га при плановому показнику 32,000 тис. га
(100% від плану), ячменю 2,8 тис. га при плановому показнику 1,4 тис. га
(200% від плану), озимого ріпаку – 7,3 тис. га при плановому показнику 4,0
тис. га (182% від плану).
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Основу галузі тваринництва в районі становлять свинарство,
скотарство та птахівництво.
Сільгоспгосподарствами району за 2018 рік вироблено м`яса 7818,9 т
(показник 2017 року становить 5266,1 т.), молока 1786,3 т. (показник 2017
року - 1817,5 т), яєць 125464,6 тис. штук (показник 2017 року 128447,9 тис.
штук), станом на 01.01.2019 року налічується великої рогатої худоби 541
голова (показник 2017 року 469 голів), в т. ч корів 227 голів, 14931 голова
свиней, птиці 724575 голів. Середній надій молока на корову становить
8308,0, середньодобовий приріст великої рогатої худоби становить 520
грами, свиней - 205 грам, середня несучість птиці становить 308 шт., телят
всього 118 голів, поросят всього 18616 голів.
Одним із ключових завдань відділу було виконання розпорядження
голови Запорізької обласної державної адміністрації від 28.03.2018 № 171
«Про організацію проведення заходу «Врожай-2018».
Райдержадміністрацією
прийнято
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 18.04.2018 № 90 «Про організацію проведення
заходу «Врожай-2018», яким затверджено склад районної робочої групи та
визначено перелік заходів і завдань необхідних для проведення в районі
заходу «Врожай-2018».
В результаті спільних зусиль відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
із
Оріхівським
управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області в межах проведення заходу
«Врожай - 2018» виявленні порушення при веденні господарської діяльності
на території Оріхівського району 7 суб’єктами господарювання. Орендовані
земельні ділянки використовувалися зі зміною цільового призначення угідь –
розорані сіножаті та пасовища. Орієнтовні втрати від сплати орендної плати
за користування земельними ділянками становлять 106 640 грн.
Промисловість
В 2018 році промисловість району представлена 13 підприємствами
різної форми власності, в тому числі: 4 підприємства, які відносяться до
машинобудівної галузі, 3 - харчової та переробної галузі, 6 підприємств - до
інших сфери промислового виробництва.
В загальному обсязі реалізації промислової продукції
обсяги
реалізації підприємств харчової промисловості складають 25,6% ( вагому
частку серед яких займає ПАТ «Оріхівський хлібокомбінат»)
машинобудування – 48,6 %, інші – 25,8 %.
Протягом 2018 року із збільшенням обсягів виробництва працюють
підприємства машинобудівної галузі промисловості району, в тому числі
ТОВ «Оріхівський завод сільськогосподарських машин «Агротех», ТОВ
«Оріхівсільмаш», ТОВ «Виробництво підсиленої техніки» та хлібопекарські
підприємства ТДВ «Оріхівський хлібокомбінат» і ТОВ «Агротех».
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За попередніми даними у 2018 році підприємства реалізували продукції
на суму понад 450,0 млн. грн., що 12,8% більше фактичних результатів
2017 року.
Обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на одиницю
населення (без ПДВ та акцизу) становить 10042,2 грн, що на 1175 грн. більше
минулого року.
Загальна кількість працюючих на промислових підприємствах
становить 975 осіб. Середня заробітна плата на промислових підприємствах
складає 4362 грн.
Протягом 2018 року в районі була збережена тенденція щодо
збільшення рівня заробітної плати. За підсумками 9 місяців цього року її
рівень збільшився у порівнянні з відповідним періодом попереднього року на
118,0% і становив 6054,81 грн.
Фінанси
Станом на 01.12.2018 заборгованість по виплаті заробітної плати на
економічно активних підприємствах складає 3693,0 тис. грн. Найбільшу
заборгованість мають Оріхівський РЕМ ВАТ «Запоріжжяоблєнерго» (3134,8
тис. грн.) та Оріхівський райавтодор ДП «Запорізький облавтодор» (480,4
тис. грн).
За 2018 рік доходна частина районного бюджету Оріхівського району
(без ОТГ) становить 195,6 млн. грн., що на 24,1 % менше відповідного
показника за 2017 рік. Обсяг субвенції та дотацій склав 194,5 млн. грн.
(88,5 % до 2017 року). З моменту переходу місцевих бюджетів об’єднаних
територіальних громад на прямі взаємовідносини з Державним бюджетом
України з 01.01.2018, до місцевого бюджету Оріхівської районної ради (
відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України) надходить незначний
обсяг податків. Окрім цього за рахунок надходжень поточного року з
районного бюджету здійснюється повернення фізичним особам податкової
знижки згідно Податкового кодексу України та повернення невірно
зарахованих платежів іншим юридичним особам.
Видатки бюджету району за минулий рік становлять 200,8 млн. грн.,
що на 34,5% менше 2017 року., у т. ч. на соціальний захист витрачено
155,1 тис. грн., на установи охорони здоров’я – 42,4 тис. грн.
Обсяг надходжень до бюджетів об’єднаних територіальних громад
становив 319,9 млн. грн., у т.ч. дотації та субвенції – 139,6 млн. грн., що
становить 43,6% до загального обсягу надходжень.
Видатки по ОТГ за 2018 рік склали 318,9 млн. грн. (95,3% до
запланованих), у т. ч. основними напрямками витрат є освіта (168,3 тис. грн.),
охорона здоров’я (26,7 тис. грн.), житлово-комунальне господарство (17,7
тис. грн.), культура (12,0 тис. грн.), економічна діяльність (6,4 тис. грн.).

Капітальні інвестиції
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Оріхівський район є інвестиційно-привабливою територією для
залучення вітчизняного та іноземного капіталу. Район має достатній запас
трудових та природних ресурсів, позитивну динаміку розвитку сільського
господарства, вільні виробничі потужності в промисловій галузі, розвинуту
соціальну інфраструктуру та інше.
Одним з джерел залучення інвестицій в економіку району є
використання коштів бюджетів всіх рівнів. У 2018 році було залучено
43146,7 тис. грн. коштів бюджетів всіх рівнів на реалізацію соціальних
проектів, у т. ч.:
кошти державного бюджету – 22633,6 тис. грн. (соц.-економ 3718,6 тис.грн.,
інфраструктурна субвенція – 18915,0 тис.грн., )
обласний бюджет 11741,5 тис. грн. (у т.ч. 9402,2 ремонт доріг)
Місцеві бюджети – 8636,8 тис.грн. (в т.ч. районний – 658,0 тис.грн.)
ЄС ПРООН – 134,8 тис.грн.
У 2018 році
реалізовано 38 проектів (16 за рахунок державної
субвенції на формування інфраструктури ОТГ), у т.ч.:
у галузі охорони здоров’я 8 проектів (Капітальні ремонти амбулаторій
Комишуваської, , Малотокмачанської, Таврійської ОТГ, реконструкція даху
інфекційного відділення ЦРЛ та Преображенської амбулаторії, придбання
спецтехніки для Комишуваського ЦПМСД) на загальну суму 4834,6 тис.
грн.;
у галузі освіти та дошкільного виховання – 7 проектів (Капремонти
будівель закладів освіти
Комишуваської та Малотокмачанської ОТГ,
ремонти їдалень в Таврійській та Комишуваській ЗОШ, придбання шкільних
автобусів Комишуваською громадою ) на загальну суму 11594,2 тис.грн.
у галузі культури
- 2 проекти (капремонт Малотокмачанського
будинку культури ) на загальну суму 603 тис.грн.
у галузі житлово - комунального господарства – 21 проект (5 – вуличне
освітлення
М. Токмачанської, Таврійської, Оріхівської ОТГ,будівництво
цеху по виготовленню брикетів Преображенською ОТГ, 3 проекти щодо
реконструкції мереж водопостачання Оріхівської та Малотокмачанської
ОТГ, придбання спецтехніки
Таврійською ОТГ, розробка генпланів
Оріхівською та Таврійською ОТГ; ремонт доріг загального користування) на
загальну суму 11896,2 тис. грн.
Одним із шляхів залучення інвестицій в економіку району була участь
територіальних громад в Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду».
В 2018 році завершена мікропроектна пропозиція ГО «Перспектива
Комишуваського краю» Комишуваської селищної ради
«Реконструкція
вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих заходів в
смт. Комишуваха». Загальна сума проекту становить 348120 грн., з них - ЄС
ПРООН – 134850 грн., селищний бюджет -195870 грн., громада - 17400 грн.
Оріхівська та Комишуваська ОТГ у минулому році прийняли участь в
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Програмі «U-LEAD з Європою» в частині реконструкції приміщень під
ЦНАП та придбання меблів і обладнання.
Громадами Оріхівського району у звітному періоді за рахунок
субвенції з державного бюджету громадам на розвиток інфраструктури за
умови спів фінансування реалізовано 13 проектів на загальну суму 21 726,78
тис.грн., з яких кошти субвенції становлять 16103,9 тис.грн., у т.ч.:
Оріхівською ОТГ реалізовано – 4 проекти на суму 3318,620 тис., у т. ч.
субвенція - 3231,3 тис.грн.:
- Капітальний ремонт частини адміністративної будівлі для розміщення
центру надання адміністративних послуг за адресою: вул. Покровська,
буд.58, м.Оріхів, Оріхівського району.м.Оріхів, Оріхівського району,
Запорізької області. Загальна вартість 948,0 тис. грн., у т. ч. субвенція - 860,
680 тис.грн.
- Реконструкція будівлі КЗ "Оріхівська районна дитяча музична школа
імені Марії Сокіл" по вул. Марії Сокіл, 17 м.Оріхів Запорізької
області".м.Оріхів, Оріхівський район, Запорізька область - Загальна вартість
1719,544 тис. грн., у т. ч. субвенція - 1 719, 544 тис.грн.
- Розробка містобудівної документації плану зонування та
генерального плану м.Оріхів - Загальна вартість 521, 702 тис. грн., у т. ч.
субвенція - 521, 702 тис.грн.
- Розробка "Історико-архітектурний опорний план м. Оріхів
Запорізької області з визначенням меж та режимів використання зон охорони
пам'яток та історичних ареалів.м.Оріхів, Оріхівського району, Запорізької
області – Загальна вартість 129, 374тис. грн., у т. ч. субвенція - 129,
374тис.грн.
Преображенською ОТГ – 4 проектів на суму 7841,536 тис.грн., у т.ч. –
субвенція - 3640,9 тис.грн.:
- Реконструкція комплексу будівель і споруд за адресою: Запорізька обл.,
Оріхівський район, с. Микільське, вул. 40 років Перемоги, буд. 53
(встановлено вікон - 19 шт.; дверей - 15 шт.; 3 пандуси). Загальна сума
проекту - 3307,112 тис.грн., у т.ч. субвенція 1516,247 тис.грн.;
- Капітальний ремонт покрівлі з термомодернізацією зовнішніх
огороджуючих конструкцій будівлі дитячого садка по вул. Польова, 6 в с.
Преображенка, Оріхівського р-ну, Запорізької обл. (улаштувано 280,9 м2
металочерепиці; утеплено фасадів 169,3 м2 ). Загальна сума проекту 2482,812 тис.грн., у т.ч. субвенція 277,198 тис.грн.;
- Будівництво цеху з виробництва паливних брикетів комунальним
підприємством "Відродження" Преображенської сільської ради Оріхівського
району Запорізької області по вул. Ювілейна, 1 а, с. Преображенка
Оріхівського району Запорізької області (загальна площа будівництва - 400
м2). Загальна сума проекту - 1326,304тис.грн., у т.ч. субвенція
1217,113тис.грн.;
- Капітальний ремонт покрівлі з термомодернізацією огороджуючих
конструкцій будівлі амбулаторії по вул. Преображенська 6а в с.
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Преображенка, Оріхівського р-ну,
Запорізької обл.( улаштувано 280,9 м2
металочерепиці; утеплено фасадів 169,3 м2). Загальна сума проекту - 725,308
тис.грн., у т.ч. субвенція 630,342тис.грн.
Малотокмачанською ОТГ – 3 проекти на суму 1941,687 тис., у т. ч.
субвенція - 1844,6 тис.грн.:
- Реконструкція системи водовідведення за адресою: вул.Привокзальна №№
1-6 в с.Мала Токмачка Оріхівського району Запорізької області. Загальна
вартість 843,743 тис. грн., у т. ч. субвенція - 801,556 тис. грн.;
- Капітальний ремонт приміщень другого поверху Комунального закладу
"Дошкільний навчальний заклад "Казка"" Малотокмачанської сільської ради
по вул. Миру, 295 а с. Мала Токмачка Оріхівського району Запорізької
області. Загальна вартість 279,334тис. грн., у т. ч. субвенція - 265,367 тис.
грн..;
- Реконструкція вуличного освітлення с.Білогір'я Оріхівського району
Запорізької області Загальна вартість 818,610 тис. грн., у т. ч. субвенція 777,677 тис. грн.
Комишуваська ОТГ – 1 проект на загальну суму 6052,939 тис.грн., у т.ч.
субвенція 5138,7 тис. грн. - Реконструкція головної будівлі КЗ «Навчальновиховний комплекс «Джерело» за адресою: Оріхівський район, Запорізька
область, смт. Комишуваха, вул. Шкільна 2
Таврійською ОТГ- 1 проект на суму 2572,0 тис. грн., у т. ч. субвенція 2248,4 тис.грн. - придбано спецтехніку (автогрейдер) для комунального
підприємства «Таврійськдобробут».
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій у 2018 році передбачалося реалізувати 6 проектів (у т.ч. 2 проекти
з 2017 року):
- Реконструкція даху інфекційного відділення КЗ “Оріхівська ЦРЛ” по
вул. Правди, 2, м. Оріхів, Запорізької області- 979,966 тис. грн.. (субв. 750 тис.грн.);
- Реконструкція даху пологового відділення КЗ «Оріхівська ЦРЛ» по
вул. Правди, 2, м. Оріхів Запорізької області» - 1091,885 тис.грн. (
субв.1091 тис.грн.);
- Реконструкція даху поліклінічного відділення КЗ «Оріхівська ЦРЛ» по
вул. Правди, 2а, м. Оріхів Запорізької області - 1390,788 тис.грн. (
субв.-1130,000 тис. грн. );
- Капітальний ремонт приміщення харчоблоку КЗ “Навчально виховний
комплекс “Джерело” за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р-н,
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смт. Комишуваха, вул. Шкільна, 42 – 549,910 тис.грн. (субв. -250
тис.грн.);
- Реконструкція третього поверху КЗ “Центр первинної медикосанітарної допомоги” Комишуваської селищної ради Оріхівського
району Запорізької області” - 1463,596 тис.грн. (субв. 1407,000
тис.грн.)
- Капітальний ремонт приміщень Таврійської АЗПСМ із заміною вікон
та дверей по вул. Центральна, 40,с. Таврійське Оріхівського району
Запорізької області -268,374 тис.грн. ( субв. 250,000 тис.грн.)
- Капітальний ремонт водопроводу по вул. Гетьмана Сагайдачного (від
вул. Таврійської до пров. Робочого) у м. Оріхів Запорізької області
(невикористані залишки 2017 року -244,302 тис. грн); 225,955
- Капітальний ремонт даху Малотокмачанської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини по вул.Шевченка,167 с. Мала Токмачка
Оріхівського району Запорізької області (невикористані залишки 2017
року - 680,000 тис. грн., у т. ч. субвенція 450,000 тис. грн..)
Касові видатки по даним проектам станом на 01.01.2019 року
становили 2420,934 тис.грн., у т.ч. субвенції - 2177,144 тис.грн.
Невикористані залишки субвенції будіть витрачені у поточному році.
За рахунок коштів обласного бюджету при умові забезпечення
співфінансування з місцевих бюджетів в минулому 2018 році громадами
Оріхівського району реалізовано 14 проекти на загальну суму 4309,6 тис.
грн., а саме:
Комишуваською селищною радою - 3 проекти на суму 2546,5
тис.грн.:
- придбання шкільних автобусів для закладів Комишуваської ОТГ
1725,0 тис. грн;
- придбання комплекту мультимедійного (мультимедійний проектор,
екран до мультимедійного проектора, об’єктив, стельове кріплення, кабель
віта пара) (Комишуваська с.р.) 259 тис.грн.;
- придбання автотранспортного засобу для КЗ «ЦПМСД» Renault
Duster 1.5 універсал В – 562,5 тис.грн.
Оріхівською міською радою - 4 проекти на суму 783,2 тис.грн.:
- реконструкція зовнішнього освітлення вул. Клименка, с.Н.Андріївка (
ктп - 47/609,ктп - 47/168) 400,00 тис. грн.;
- Придбання обладнання для освітніх закладів та ресурсної кімнати –
255,0 тис.грн.;
Розробка проекту землеустрою -128,2 тис. грн.
Преображенською сільською радою 5 проектів на суму 791,8 тис.
грн.:
- Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицях Тітова (від буд.
№1 до буд.№75), Гагаріна (від буд.№64 до буд. №100), Ударна (від буд .№3
до буд. №17 та від буд. №8 до буд. №10), 8-го Березня (від буд. №11 до буд.
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№39) на території села Преображенка, Оріхівського району, Запорізької
області -349,728 тис.грн. ( у т.ч. 29,7 тис. грн. співфінансування);
- Капітальний ремонт будівлі бібліотеки з використанням
енергозберігаючих технологій по вул. Преображенська, 5б с. Преображенка
Оріхівського району Запорізької області 275,53 тис. грн.( у т.ч. 495,53 тис.
грн. спів фінансування)
- Розробка проекту землеустрою (3 проекти) на суму 166,5 тис. грн.
Малотокмачанська сільська рада 1 проект:
- Розробка проекту землеустрою на суму 108,3 тис. грн.
Тавсійська мільська рада 1 проект:
- Розробка проекту землеустрою на суму 79,8 тис. грн.
Крім того, у 2018 році з обласного екофонду (рішенням сесії обласної
ради від 06.04.2017 № 37 із змінами від 22.11.2018) було виділено кошти на
наступні заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів:
1

Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів реконструкція
18 639,894 тис.грн.
2
Реконструкція каналізаційного колектору по
вулиці Гоголя (від перехрестя вулиці
Запорізької до будинку №19) у м. Оріхові
Запорізької області
523,685 тис.грн.
Замовником цих проектів є департамент капітального будівництва
облдержадміністрації. Касові видатки на реконструкцію каналізаційних
очисних споруд м. Оріхів станом на 01.01.2019 становлять 16784,741 тис.
грн. На реалізацію проекту щодо реконструкції каналізаційного колектору
по вулиці Гоголя у звітному періоді використано 414,781 тис. грн.
2
Інші проекти, які були заплановані до реалізації на початку 2018 року,
а саме:
- реконструкція очисних споруд КУ "Таврійський будинок інвалідів "ЗОР" за
адресою: Запорізька обл., Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Загорянська,
б. 2;
- нове будівництво каналізаційних мереж з каналізаційною насосною станцією
для відведення стоків в очисні споруди КУ "Таврійський будинок інвалідів"
ЗОР за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Таврійське, вул.
Центральна, 40А;
- реконструкція КНС №2 у м. Оріхів Запорізької області
у звітному періоді не фінансувалися, у зв’язку з перерозподілом коштів на
інші проекти.
З початку 2018 року субвенції з державного бюджету на проведення
капітального та поточного ремонтів доріг комунальної власності не
надходило. З обласного бюджету на минулий рік передбачалося на поточний
та середній ремонт доріг загального користування місцевого значення 7847,5
тис.грн. та на експлуатаційне утримання доріг 14439,4 тис.грн. У зв’язку з
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тим, що замовником робіт виступає департамент капітального будівництва
облдержадміністрації інформація щодо касових видатків по виконанню робіт
відсутня.
Розвиток малого і середнього бізнесу
За останньою статистичною інформацією
в районі здійснює
підприємницьку діяльність 327 підприємств, у т.ч. 314 малих підприємств та
13 підприємств середнього бізнесу. В загальній кількості суб’єктів
господарювання малі підприємства займають 96,0%. На 10 тисяч осіб
наявного населення припадає 69 малих та 3 середніх підприємства. В
порівнянні з попереднім роком кількість підприємств зросла на 19 одиниць.
В сфері малого підприємництва зайнято
2699 осіб, з яких 2485
найманих працівників,
порівнянні з попереднім роком чисельність
найманих працівників збільшилась на 109 осіб.
За звітний період підприємствами малого та середнього бізнесу
реалізовано продукції, товарів та послуг на суму 2 млрд. 380 млн. грн., що
становить 171,1% до минулого року.
Рівень заробітної плати за попередніми даними у звітному році на
малих та середніх підприємствах складає - 4443,6 грн., що на 16,3 % більше
рівня попереднього року.
Постійно вживаються заходи щодо недопущення спаду рівня заробітної
плати на підприємствах малого бізнесу.
Проведено 12 запланованих
засідання районної комісії, на яких було заслухано звіти 43 керівників
підприємств, що мали заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску
до Пенсійного фонду України та підприємства, де рівень заробітної плати
найманим працівникам менший або дорівнює мінімальній заробітній платі.
В рамках реалізації завдань та заходів Програми, з метою
впорядкування нормативно-правової діяльності райдержадміністрацією
здійснюються заходи щодо забезпечення реалізації державної регуляторної
політики в Оріхівському районі.
Під особливим контролем районної державної адміністрації перебуває
соціальний захист населення району. Цей важливий напрямок діяльності
забезпечує управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
Постійний моніторинг стану виплати заробітної плати у 2018 році
показує, що заборгованість з виплати заробітної плати має Оріхівський РЕМ
ВАТ «Запоріжжяоблєнерго», яка становить 3134,8 тис. грн., Оріхівський
райавтодор ДП «Запорізький облавтодор», яка становить 480,4 тис. грн. та
КП «Соцкомуненергія» 77,8 тис. грн. За прогнозними підрахунками
спеціалістів відділу праці управління соціального захисту населення
середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств району
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за ІІІ квартал 2018 року становить 6054,81 грн., при цьому темп росту
заробітної плати до попереднього періоду минулого року склав 118,0 %.
Проведено 12 запланованих засідання районної комісії, на яких було
заслухано звіти 43 керівників підприємств, що мали заборгованість по сплаті
єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України та підприємства,
де рівень заробітної плати найманим працівникам менший або дорівнює
мінімальній заробітній платі.
На
обліку
в
управлінні
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації перебуває 12 тисяч 576 пільговиків, з них 418 учасники АТО, 6 інваліди війни та 5 вдів і 1 учасник війни.
При управлінні діє Центр допомоги учасникам АТО, послугами Центру
скористалося 49 учасників АТО, виплачено одноразову грошову допомогу на
компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням документації із землеустрою
для відведення земельної ділянки.
За звітний період державну соціальну допомогу призначено 1480
малозабезпеченій сім'ї, сума виплати склала 14,7 млн.грн.
Допомогу по Закону України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми”
призначено 2043 сім'ям на суму 36, 5 млн.грн. Із них державну допомогу при
народженні дитини отримали 313 сімей на суму 18,4 млн.грн.
Компенсаційні виплати станом на 01.01.2019 року отримує 258 осіб,
сума виплат склала 576445,16 грн. Державну соціальну допомогу інвалідам
та дітям інвалідам отримує 634 осіб, сума виплат за звітний період склала
14308129,93 грн.
Правом на одержання субсидії на ЖКП, скраплений газ та тверде
паливо від Держави скористалися 7425 сімей, на загальну суму 45008440,18
грн. Реалізовувались державні програми щодо соціального захисту осіб,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які профінансовані
станом на 01.01.2019 на загальну суму 245968,10 грн.
За 2018 рік оздоровленням та відпочинком було охоплено 2688 дітей
шкільного віку, що складає 52% від загальної чисельності дітей.
Згідно черговості та відповідно до профілю захворювання оздоровлено
59 осіб із них ветеранів війни – 10 осіб, інваліди загального захворювання –
35 осіб, сімей померлих ВВВ 3 особи, учасники АТО – 6 осіб, ветеранів праці
– 5 осіб.
Виплачено одноразової адресної грошової допомоги на компенсацію
витрат на розроблення документів із землеустрою 49 учасникам АТО.
За рахунок коштів районного бюджету одноразову грошову допомогу
надано 218 громадянам на суму 22278,00 грн. До центру реабілітації дітей
інвалідів направлено 11 дітей з особливими потребами, на професійну
реабілітацію направлено 5 учасників АТО, на психологічну реабілітацію – з
учасника АТО.
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Видано 37 інвалідних візків та 21 засобів реабілітації (засоби для
ходіння та інше), 183 особи отримали направлення на протезування. 12
особам району сформовано пакети документів на влаштування до будинку
для пенсіонерів.
34 малозабезпеченим пенсіонерам та інвалідам району надано
одноразову грошову допомогу за рахунок коштів державного бюджету на
суму 19393,50 грн.
Захист прав дитини
Протягом минулого року в районі створено нову прийомну сім’ю, до
якої влаштовано родинну групу з трьох дітей-сиріт. Станом на 01.01.2019
території функціонують 8 прийомних сімей, в яких виховуються 16 дітей та
дві повнолітні особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також дитячий будинок сімейного типу, в якому виховуються 8 дітейвихованців.
В Оріхівському районі протягом 2018 року набули статусу дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 21 дитина, з них: влаштовано
під опіку та піклування фізичних осіб – 8 дітей, двох дітей-сиріт усиновлено.
Ще чотирьох дітей влаштовано на виховання та спільне проживання до
прийомних сімей. Відносно усиновлення ще двох дітей подано матеріали до
суду. Продовжується робота щодо пошуку найбільш сприятливих форм
влаштування для 5 статусних дітей.
З метою соціального захисту дітей та вирішення питань їх соціальноправового захисту щомісяця проводиться засідання комісії з питань захисту
прав дітей райдержадміністрації. Протягом 2018 року проведено 12 засідань
комісії, де розглядалося понад 50 питань, що стосувалися вирішення
житлово-майнових, правових питань, питань влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання,
надання дозволів для виїзду дитини за кордон, влаштування до закладів
охорони здоров’я, надання особам повної цивільної дієздатності тощо
Розвиток культури, збереження історичної і культурної спадщини
Базова мережа закладів культури Оріхівського району у 2018 складалася з
25 клубних закладів, 29 бібліотек, 3 дитячих музичних шкіл та художнього
відділення Оріхівської дитячої музичної школи, Оріхівського музею.
Протягом звітного періоду в Оріхівському районі проведено близько 500
тематичних масових заходів. У клубних закладах району діє 120 клубних
формувань з них 8 народних та 3 зразкових аматорських колективи, в яких
налічується близько 1530 учасників, які беруть участь у всеукраїнських
конкурсах і фестивалях.
Мережа бібліотек району сформована відповідно до мінімальних
соціальних нормативів забезпечення публічними бібліотеками в Україні. В селах
з невеликою кількістю населення застосовуються нестаціонарні форми
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обслуговування, книгоносіння (Білогір’я, Вільнянка, Зарічне, Жовта Круча,
Новоселівка, Новотроїцьке, Новояковлівка, Омельник).
Загальний бібліотечний фонд по району становить 234,3 тис. примірників
(у 2016 році – 236,7 тис. прим.).
В районі працюють 3 школи естетичного виховання та художнє відділення
Оріхівської музичної школи. Контингент шкіл (та художнього відділення)
становить 273 учня, що на рівні минулого року.
Працює Оріхівський історико-краєзнавчий музей. Число відвідувачів за рік
наближається до дев’яти тисяч. Фонд музею налічує 5262 предмети основного,
1136 – науково-допоміжного фонду.
На території Оріхівського району на державному обліку налічується 294
пам’ятки. З них археології – 221, історії – 68, монументального мистецтва – 1,
архітектури та містобудування – 4.
Всі пам’ятні знаки, пам’ятники, меморіальні комплекси, дошки, місця
поховань захисників Батьківщини утримуються в належному стані. Щомісячно
здійснюється моніторинг територій району щодо стану пам’яток.
В 2018 році за кошти субвенції з державного бюджету за умови
співфінансування
з
місцевих
бюджетів
проведено
капремонт
Малотокмачанського будинку культури та капітальний ремонт КЗ
«Оріхівська дитяча музична школа ім. Марії Сокіл» Оріхівської міської ради.
Залучено 2,02 млн. грн.
Підсумовуючи викладене, треба зазначити, що робота районної
державної адміністрації проводиться відкрито та гласно. Інформаційна
політика направлена на задоволення потреб жителів району, на висвітлення
інформації про діяльність органів державної влади, якнайширшого
висвітлення заходів, що проводяться структурними підрозділами районної
державної адміністрації та територіальними підрозділами центральних
органів виконавчої влади.
Публічний звіт закінчено.
Дякую за увагу!

