
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 
голови Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області 

за 2018 рік 
 

Звіт подається відповідно до Наказу Національного агентства України з 
питань державної служби від 20.12.2016 № 277. 

Голова районної державної адміністрації, забезпечував виконання 
Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня на території 
району, а також реалізацію повноважень, делегованих районній державній 
адміністрації районною радою. 

Основним завданням в роботі є вирішення питання стабільного 
забезпечення фінансування бюджетних установ, забезпечення належного рівня 
безпеки та правопорядку на території району, створення сприятливих умов для 
суб’єктів господарювання, недопущення заборгованості по заробітній платі 
тощо. 

Кадри 
Структура районної державної адміністрації станом на 31.12.2018 

складається з 80 штатних одиниць:  апарату  чисельністю 22 штатні одиниці, в 
тому числі 16 штатних одиниць посад державної служби, 8 структурних 
підрозділів чисельністю 58 штатних одиниць, в тому числі 52 штатних одиниці 
посад державної служби. 

За станом на 31.12.2018 укомплектовано всього 67 посад або 83,7 %, в 
тому числі посад державної служби – 58 (85,2 %).  

Протягом 2018 року прийнятий ряд розпоряджень голови районної 
державної адміністрації щодо упорядкування структури районної державної 
адміністрації та його апарату. Зокрема, на виконання розпорядження голови 
Запорізької обласної державної адміністрації від 26.06.2018 № 332 «Про зміну 
граничної штатної чисельності працівників структурних підрозділів районних 
державних адміністрацій» зменшено граничну штатну чисельність працівників 
структурних підрозділів Чернігівської районної державної адміністрації на 5 
штатних одиниць. 

У 2018 році у районній державній адміністрації проведено оцінювання 
результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади 
категорій «Б» і «В». Оцінюванню підлягали 19 державних службовців 
структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів районної державної 
адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права (7 керівників та 12 
спеціалістів); 29 державних службовців структурних підрозділів районної 
державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права (5 
керівників та 24 спеціалістів). Серед державних службовців, які підлягали 
оцінюванню у апараті та структурних підрозділах районної державної 
адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права оцінку «відмінно» 
отримали 6 державних службовців або 31,5%; у структурних підрозділах 
районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, 
оцінку «відмінно» отримали 5 державних службовців або 17,2%. 



Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» та Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України від 25.03.2016 № 246, конкурсними комісіями 
райдержадміністрації та її структурних підрозділів проведено 8 конкурсів. 

Протягом звітного періоду укомплектовано 10 вакантних посад та 
звільнилося 10 державних службовців.  

Протягом 2018 року з метою заохочення представників трудових 
колективів району підготовлено 20 проектів розпоряджень голови 
райдержадміністрації щодо нагородження Почесною Грамотою, Грамотою та 
Подякою Чернігівської районної державної адміністрації. 

 
Фінансова звітність 

Доходи загального фонду районного бюджету за 2018 рік склали 283,866 
тис. грн., (2017 рік – 264,986 тис.грн.), що становить 112,6 % до затвердженого 
бюджету на відповідний період 2018року. 

В цілому по місцевим бюджетам Чернігівському району за 2018 рік до 
загального фонду надійшло доходів 70835,113 тис. грн., що становить 120 % до 
затвердженої суми на відповідний період 2018 року – 59040 тис.грн. У 
порівняні з 2017 роком доходів надійшло на 10497,115  тис. грн. більше, або на 
17,4 %. 

За 2018 рік захищені видатки бюджетів Чернігівського району склали 
83562,625 тис. грн. (за 2017 рік – 155696,321 тис.грн), що становить 94,6% до 
затвердженого річного плану з урахуванням змін 88307,706 тис.грн., зокрема на 
заробітну плату з нарахуванням працівникам бюджетних установ спрямовано 
77197,772 тис. грн. (за 2017 рік – 51400,219 тис.грн), що становить 94,5% до 
затвердженого річного плану з урахуванням змін 81722,351 тис.грн. 

Розрахунки за спожиті енергоносії бюджетними установами району на 
протязі року здійснювалися в повному обсязі. На ці цілі за звітний період 
спрямовано 6354,852 тис. грн.(за 2017 рік – 5215,907 тис.грн), що становить 
96,7% до затвердженого річного плану з урахуванням змін 6585,355 тис.грн.  

За 2018 рік районний бюджет всі платежі здійснював в повному обсязі без 
оформлення кредиту. Для недопущення кредиторської заборгованості постійно 
здійснювався контроль та вчасно проводився перерозподіл планових 
асигнувань. Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати за 
минулий рік відсутня. 

Проводиться постійний моніторинг використанням бюджетних коштів 
місцевих бюджетів. 

 
Впровадження інвестиційних проектів 

Впродовж 2018 року в районі освоєні державні кошти на покращення 
стану закладів соціальної сфери, доріг комунальної власності і загального 
користування, матеріально-технічної бази комунальних підприємств. 

Так, в районі освоюються кошти Державного фонду регіонального 
розвитку. Здійснюються роботи з будівництва спортивного майданчику із 
штучним покриттям на території опорного навчально-виховного закладу 



Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя Радянського Союзу А.М. Темника на 
загальну суму 2213,288 тис. грн., в тому числі: 1991,959 – кошти ДФРР, 221,329 
тис. грн. – кошти селищного бюджету. На початок 2019 року роботи виконані на 
35,2%, касові видатки склали 780,015 тис. грн. Завершуються роботи з 
капітального ремонту І поверху опорного навчально-виховного закладу 
Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського 
Союзу А.М. Темника, виконання становить 95%, касові видатки - 1150,578 тис. 
грн.  

В 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад та 
коштів селищного бюджету проведено капітальний ремонт системи 
водопостачання в с. Новополтавка на суму 1326,051 тис. грн., а також придбано 
техніку: машину для ямкового ремонту та поворотний відвал  на суму 3490,0 
тис. грн., мотокосу і бензопилу на 32,268 тис. грн. для КП «Чернігівське 
ВУЖКГ»; мотоблок та комплектувальні вироби до нього (косарка роторна, 
причіп), снігоприбирач, мотокосу та бензопилу для КП «Мрія» на суму 72,557 
тис. грн.; транспортний засіб спеціального призначення і комплектувальних 
виробів до нього (трактор, відвал снігоприбиральний, дорожню косарку, 
подрібнювач відходів деревини, причіп-розкидач піску, машину для 
прочищення трубопроводів) на суму 954,090 тис. грн., причеп тракторний, 
мотоблок з комплектувальними виробами (роторна косарка та причіп), 
снігоприбирач  на суму 231,692 тис. грн. для КП «Новополтавське».  

У 2018 році відділом освіти, молоді та спорту селищної ради укладений 
договір з підрядником на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям 
для гри в мініфутбол в с. Богданівка, у грудні 2018 року здійснена попередня 
оплата в сумі 1494,371 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів бюджетної 
програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах 
України» - 784,996 тис. грн. та спонсорських коштів - 709,375 тис. грн.  

Ведуться роботи по проекту «Реконструкція приміщення № 1 
Чернігівської селищної ради за адресою: вул. Соборна буд. 401/1, смт 
Чернігівка, Чернігівський район, Запорізька область 71202, під центр надання 
адміністративних послуг». Фінансування об’єкту здійснюється за рахунок 
коштів субвенції із спеціального фонду обласного бюджету та бюджету ОТГ на 
реалізацію заходів «Програми сприяння виконанню депутатських повноважень 
депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки» в сумі 700,0 тис. грн. 
та коштів бюджету ОТГ в сумі 903,549 тис. грн. В 2018 році на об’єкті освоєно 
910,2 тис. грн. 

Розпочата реконструкція будівлі КЗ «Чернігівська централізована 
бібліотечна система», кошторисна вартість проекту 1100,0 тис. грн.: в т.ч. за 
Програмою сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами 
Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки – 100 тис. грн., за кошти ОТГ – 
1000,0 тис. грн. Станом на 01.01.2019 касові видатки на об’єкті склали 179,984 
тис. грн. 

За рахунок коштів субвенції із спеціального фонду обласного бюджету на 
реалізацію заходів «Програми сприяння виконанню депутатських повноважень 



депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки» придбано 4 
автобусних зупинки для сіл та селищ Чернігівської ОТГ на суму 175,0 тис. грн., 
комплекс сценічного освітлення та одяг сцени для Просторівського сільського 
будинку культури вартістю 192,0 тис. грн., вуличні ліхтарі та світлодіодні лампи 
- на суму 70 тис. грн., гірку для дитячого майданчика в с. Владівка на 20 тис. 
грн., побутову техніку для КДНЗ ясел-садка «Посмішка» на 60 тис. грн. 

Для покращення транспортної інфраструктури району та зниження 
аварійності на шляхах району протягом 2018 року за рахунок коштів бюджету 
ОТГ відремонтовано 9567 м2 доріг і вулиць комунальної власності району на 
суму 2121,79 тис. грн.  

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад та коштів 
селищного бюджету проведено капітальний ремонт дороги по вул. Аптечна смт 
Чернігівка на загальну суму 1025,429 тис. грн., в т. ч. кошти субвенції – 
1004,376 тис. грн., кошти селищного бюджету – 21,053 тис. грн., 
відремонтовано 160 м, дороги між вул. Центральною та вул. Садовою в с. 
Верхній Токмак  на суму 2331,072 тис. грн., відремонтовано 475 м. 

За кошти обласного бюджету виконані ремонти на дорогах загального 
користування на загальну суму 18928,2 тис. грн.. Здійснено середній поточний 
ремонт суцільним полотном, протяжністю 1,1 км на суму 6607,4 тис. грн., 
аварійний ремонт на 2-х ділянках по 7000 м2 суцільним полотном (верхній шар) 

на суму 8242,8 тис. грн., ямкові ремонти  площею 10686 м2 на суму 4078,0 тис. 
грн.  

 
Сільське господарство 

 
Загальна площа Чернігівського району - 120 тис. га. Сільгоспугіддя 

становлять 108,9 тис. га, із яких  рілля – 92,8 тис. га. Сільгосппідприємства всіх 
форм власності обробляють 71.9 % ріллі, решта – в користуванні особистих 
селянських господарств і населення. 

Сільськогосподарською діяльністю в районі займаються  18 
агротовариств, кооперативів і приватних підприємств, 124 фермерських 
господарства. З них:  55 господарств, в обробітку, яких знаходиться більше 100 
га ріллі, їх загальна площа складає 63838 га, 87 – дрібних фермерських 
господарств, в обробітку менше 100 га, загальна площа – 2865 га. 

Рослинництво 
В обробітку сільськогосподарських підприємств та фермерських 

господарств знаходиться 66,7 тис. га ріллі. 
З кожним роком господарства району в структурі ріллі збільшують площі 

посіву зернових культур. Так, в поточному 2018 році зернові культури в 
структурі ріллі становили 56,2%, або 37475 га, що більше минулорічного 
показника на 2275 га, або на  6%.  

Цьогорічні погодні умови були не сприятливими для всіх 
сільгоспкультур. Лише за рахунок озимих зернових отримано досить не 
поганий вал зернових, який за оперативними даними становить у вазі після 



доробки 84,7 тис. т. за середньої врожайності 22,6 ц/га, що є 7 показником за 
останні 10 років.  

Перспективним планом на 2018 рік було передбачено посів озимих 
зернових під врожай 2019 року на площі 26500 га, а фактично посіяно на площі 
35252 га, що становить 110,4 % посіву під врожай 2018 року, з них: зернових - 
33828 га, що складає 108,7 % до 2018 року, з яких: 29505 га. – озимої пшениці, 
105,6 % до 2018 року та  4323 га - оз. ячменю, 136,1% до 2018 року.  

Крім того озимого ріпаку 1353 га, що становить 136,1 % посіву 2018 року. 
Заплановані площі посіву зернових у 2019 році становитимуть 39428 га, 

валовий збір яких очікується близько 95,3 тис тн за середньої врожайності 24,2 
ц/га, що в порівнянні з 2018 роком буде більше на 7,1 %.   

Літні погодні умови 2018 року були надто несприятливими для посівів 
соняшника, якого було посіяно на площі 20,6 тис. га, на 5,1% більше площ 2017 
року, валовий збір склав 27,8 тис. т. за середньої врожайності 13,3 ц/га.  

На 2019 рік заплановано посіяти соняшника на площі 19,5 тис. га. 
Садівництвом займається одне господарство в районі - ПСП а/ф «Росія». Але 
через те, що насадження дерев знаходяться в неплодоносному віці, сад списано 
та насаджено молоді саджанці волоського горіху. Тому на 2019 рік не 
передбачається отримання продукції садівництва.  

Вирощуванням овочів в районі не займається жодне сільгосппідприємство 
через відсутність поливу. Районну потребу в овочах забезпечує населення та 
роздрібна торгівля. 

Наші хлібороби з СТОВ «ТОКМАЧАНИ» в обласних змаганнях на зборі 
ранніх зернових культур зайняли призові місця: серед колективів комбайнових 
екіпажів за досягнення найвищих намолотів ІІ місце зайняли колектив 
комбайнового екіпажу у складі: комбайнера Чуба Василя Миколайовича, 
помічника комбайнера Чуба Миколи Миколайовича, водія Оверченка 
Олександра Олександровича  та ІІІ місце колектив у складі: комбайнера 
Нікітенка Анатолія Олексійовича, помічника комбайнера Нікітенка Олексія 
Олексійовича, водія Заяц Юрія Володимировича. 

В 2018 році земельних часток (паїв) всього - 9737  шт., в т. ч. в оренді 
господарств - 8319 шт., середній розмір паю – 7,14 га, середній відсоток 
орендної плати – 3,2. Розрахунки за оренду земельних паїв у 2018 році 
проведено в повному обсязі.  

 
Тваринництво 



Завдяки впровадженню сучасних технологій відгодівлі, оптимізації 
кормової бази, дотриманню та впровадженню зооветеринарних вимог,  в районі 
зберігається тваринницька галузь. 

Тваринництвом в районі займаються 5 сільгосппідприємств (ПСП а/ф 
«Росія», СТОВ «Токмачани», ТОВ «УкрЛан», СВК «Новомихайлівський» і ф/г 
«Саєнко» та 2 інших підприємства (КУ «Чернігівський ПНІ» ЗОР, ДНЗ 
«БЦПТО»). 

Товарним виробництвом молока займаються лише  два господарства - 
ПСП а/ф «Росія» та ф/г «Саєнко». 

Станом на 01.01.2019 року, порівнюючи з  2017 роком, чисельність ВРХ – 
850 гол., або 109,1 %, корів – 385 гол., 98 %, овець – 958 гол, або 67,4 %, свиней 
– 7857 гол, або 89,6 %. 

В зв’язку з проведенням заходів щодо оновлення молочного стада, дещо 
зменшено поголів’я корів, але підвищилася їх продуктивність, надій на корову 
становить 5507 кг або 102,4 % до 2017 року, відповідно збільшено і 
виробництво молока і становить 2131 тн, або 102,4 %. 

Згідно прогнозних даних в 2019 році передбачається виробити 2137 тон 
молока, або 100,3 % показника 2018 року. 

Зменшення поголів’я худоби вплинуло як на виробництво так і на 
реалізацію м’яса. За 2018 рік  вирощено 1421 тн м’яса, що становить 92,2 % 
виробництва 2017 року. Реалізовано 1437 тн, 90,2 %.   

Протягом поточного 2018 року будівництва та введення в експлуатацію 
тваринницьких об’єктів не було і на 2019 рік не передбачається. 

В минулому році було організовано та проведено спільно з 
представниками Головного галузевого науково – навчально – методичного 
центру охорони праці Таврійського державного агротехнологічного 
університету: 

навчання по загальних питаннях з охорони праці пройшли 89 посадових 
осіб підприємств, організацій та закладів району відповідальних за охорону 
праці; 

навчання пройшло 78 осіб щодо отримання допуску для робіт з 
гербіцидами, пестицидами і ядохімікатами та їх транспортуванням; 

атестацію пройшли 73 осіб, відповідальних за електрогосподарство 
підприємств. 

За період проведення операції «Врожай – 2018» розпорядженнями голови 
Чернігівської районної державної адміністрації: надано дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на площу 49,1258 га; передано 
нерозподілених (не витребуваних) земельних часток (паїв) в оренду 49,1258 га.; 
заключено між райдержадміністрацією та сільськогосподарськими 
підприємствами і фізичними особами додатково 7 договорів на оренду 
земельних ділянок, загальною площею - 150,5075 га.  

З початку проведення операції «Врожай 2018» додаткові надходження до 
бюджету за орендну плату становили 81,3 тис. грн. 

Медицина 



КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧCР діє на 80 ліжок. Стаціонарна лікувальна 
допомога населенню здійснюється центральною районною лікарнею, в складі 
якої функціонують: терапевтичне, хірургічне, дитяче, гінекологічне, інфекційне 
відділення та амбулаторну допомогу надають спеціалісти поліклініки. 
Забезпеченість лікарями складає 46%. 

 
 кількіс

ть 
устано
в 

Лікарі в т.ч. по 
полікліні
ці 

середній 
медичний 
персонал 

в т.ч. 
по 
поліклі
ніці 

Молод
ший 
персон
ал 

КУ «Черніг. ЦРЛ»ЧСР 1 47,75 22,75 79,5 28,25 39,75 
 
Загальний обсяг використаних асигнувань по КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧСР 

за 12 місяців 2018 року – 16519,8 тис. грн, що складає 96,2% від плану (план -
17178,6 тис.грн). На виплату заробітної плати та нарахування на неї 
використано 13923,6 тис. грн, на медикаменти 414,2 тис. грн, на продукти 
харчування 81,2 тис. грн, на оплату водопостачання та водовідведення 123,2 
тис. грн. на оплату електроенергії 1088,7 тис. грн. 

Фінансування на одного жителя району склало 983 грн, за аналогічний 
період 2017 року – 1410 грн. 

У 2018 році по КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧСР діяли 3 програми з питань 
охорони   здоров’я за якими використані кошти: 

Цільова програма «Цукровий діабет» в Чернігівському районі на 2018 рік, 
затверджена рішення районної ради 21.12.2017 № 14 – 801,9 тис.грн (придбання 
витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові 25,0 тис.грн, 
відшкодування вартості препаратів інсуліну 776,9 тис.грн). 

Програма  профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 
території Чернігівської селищної ради на 2018-2020 роки затверджена рішенням 
районної ради 21.12.2017 № 15 - 10,0 тис. грн. витрати на швидкі тести для 
обстеження груп ризику поширення вірусних гепатитів В та С.    

Програма «Захисник України 2018-2020» затверджена рішенням районної 
ради 21.12.2017 № 10 - 10,5 тис. грн. (витрати на проведення експрес аналізів 
ВІЛ, гепатит 9,9 тис. грн, на придбання канцелярського приладдя 0,6 тис. грн). 

З метою поліпшення матеріально-технічного стану в КУ Чернігівська 
ЦРЛ» ЧСР за 2018 рік в лікарні проведено ремонтні роботи другого поверху 
поліклініки та першого поверху адміністративного корпусу, на які придбано 
пластикові вікна та двері на суму 32,18 тис.грн. Проведено ремонтні роботи на 
харчоблоці лікарні - 11,48 тис.грн. 

Проведено поточний ремонт опалення лікувального корпусу «Комунальна 
установа «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської селищної 
ради Чернігівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, 
Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. Соборна, 434, на суму 160,0 тис.грн. 
Проведено електромонтажні роботи по заміні електропроводки та електричної 
апаратури по лікарні (59,24 тис. грн). За кошти місцевого бюжету в лікарню 
придбано медичне обладнання:  



тонометри 15 шт. на суму 8,1 тис.грн, 
бактерецидні лампи 10 шт. на суму 1,1 тис. грн,  
камера холодильна для зберігання тіл померлих - 82,5 тис. грн,  
камера для зберігання медичних інструментів – 7,2 тис. грн.  
Придбано запасні частини та мастильні мастильні засоби для автомобілів 

– 16,48 тис. грн. Розроблено та виготовлено проектно-кошторисну 
документацію по об’єкту «Комунальна установа "Чернігівська центральна 
районна лікарня» Чернігівської селищної ради Чернігівського району 
Запорізької області, що розташований за адресою: 71202, Запорізька область, 
Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. Соборна, 434 -реконструкція будівлі 
поліклініки з улаштуванням бандажу - 70,0 тис. грн. 

Проведено технічний висновок про стан будівельних конструкцій і 
інженерних мереж нежитлової будівлі КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧСР по вул. 
Соборна 434 в смт Чернігівка (інфекційне відділення) – 16,0 тис. грн. 

За власні кошти та кошти місцевого бюджету придбано комп’ютерне 
обладнання на суму 50,46 тис. грн. 

 
В 2019 році планується провести перетворення вторинної ланки КУ 

«Чернігівської ЦРЛ» в комунальне некомерційне підприємство  
 
Медична допомога населенню району здійснюється комунальним 

некомерційним підприємством «Чернігівський Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чернігівської селищної ради Чернігівського району 
Запорізької області, який створено 01.10.2018 року шляхом перетворення з 
комунального закладу «Чернігівський Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чернігівської селищної ради Чернігівського району Запорізької 
області. 

Надання первинної медико-санітарної допомоги забезпечується за 
рахунок 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які мають статус 
структурних підрозділів та 8 фельдшерсько – акушерськими пунктами і 4 
фельдшерськими пунктами, які є підрозділами амбулаторій. 5 фельдшерських 
пунктів було виключено із структури закладу в зв’язку з аварійним станом 
будівлі ФП с. Крижчене, ФП с. Зоря, ФП с. Могиляни, ФП с. Чернігово-
Токмачанськ, ФП с. Зелений Яр. 

За 2018 рік за бюджетні кошти профінансовано програми: 
Програма «Цукровий діабет» виділено на 84 тис. грн. – витрачено 69 тис. 

640 грн. на цукрознижувальні препарати, які не входили до програми «Доступні 
ліки». 

Програма протидії захворюванню на туберкульоз витрачено 135 тис. грн. 
(закуплено туберкуліну 5664 дози). 

Програма надання медичної допомоги та забезпечення технічними та 
іншими засобами хворих дитячим церебральним паралічем, хребетно-
спінальними захворюваннями – витрачено 17 тис. 911 грн. (закуплено 22 
упаковки памперсів для однієї дитини та 40 упаковок для дорослих). 



Програма удосконалення системи надання медичної допомоги хворим з 
нефрологічного профілю витрачено 36 тис. грн. на відшкодування за проїзд на 
гемодіаліз і закупка імунодеприсантів витрачено 63 тис. 817 грн. 

Програма «Онкологія» витрачено 35 тис. 778 грн., (закуплено 16 упаковок 
калоприймачів на суму 20 тис. 500 грн., решта 15 тис. 300 грн. на наркотичні 
препарати). 

По урядовій програмі «Доступні ліки» на початку року отримано суму 218 
тис. 292 грн., місячний ліміт 18 тис. 191 грн., в кінці листопада 2018 року було 
ще виділено 109 тис. 200 грн. За рік витрачено 305 тис. 25 грн., в бюджет 
повернуто 21 тис. грн.. Лікарями виписано 7882 рецепта, відпущено  аптеками 
6683 рецепта. 

З місцевого бюджету було профінансовано ряд наступних заходів. 
У 2018 році відбулося встановлення обладнання та підключення 

Владівської та Верхньотокмацької амбулаторій до мережі Інтернет, на загальну 
суму 12 тис. 400 грн. 

Обладнано амбулаторії комп’ютерним обладнанням: 
комп’ютери на суму 19 тис. 465 грн. 
ноутбуки – 47 тис. 800 грн. 
принтери та МФУ – 29 тис. 917 грн. 
на загальну суму 67 тис. 265 грн. 
Придбано сухожарову шафу – 10 тис. 200 грн. 
Закуплено мобільні телефони на суму 9 тис. 891 грн. 
На осіньо-зимовий період для ФАП та ФП закуплено вугілля на суму 145 

тис. грн. 
Закуплено бензину на 104 тис. 292 грн. для обслуговування району. 
На першу допомогу закуплено медикаментів на 15 тис. грн. та на 10 тис. 

грн. деззасобів.  
Закуплено медичне обладнання на суму 60 тис. 345 грн. це монітор 

пацієнта, столи медичні, ваги електронні, небулайзери, опромінювачі 
бактерицидні, пікфлуометри, ростомір з вагами, сумка укладка лікаря. 

Запчастини для автомобілів на 27 тис. 808 грн.  
Поточна робота 
В 2018 році відбулася комп’ютеризація амбулаторій Центру ПМСД що 

зумовлено підключення закладу до електронної системи охорони здоров'я 
EHEALTH. 

На теперішній час 9 кабінетів лікарів ЗП-СМ обладнані комп’ютерною 
технікою з доступом до мережі Інтернет: 

Чернігівська амбулаторія – 5 кабінетів; 
Верхньотокмацька амбулаторія – 1 кабінет; 
Владівська амбулаторія – 3 кабінети; 
Новополтавська та Новомихайлівська амбулаторії отримали комп’ютери. 
Для Владівської амбулаторії куплено сухожарову шафу. 
В листопаді 2018 року заклад отримав по програмі Світового банку 

центрифугу лабораторну та апарат для добового моніторингу артеріального 
тиску. 



За 2018 рік укладено 10 тис. 300 декларацій з лікарями ЗПСМ 
Чернігівського Центру ПМСД. 

Чернігівська дільниця з прилеглими селами - укладено декларацій в 
розрізі 4895 з населенням 8072: 

смт. Чернігівка (населення 5714) укладено декларацій 3665; 
с. Довге (населення 453), укладено декларацій 299; 
с. Просторе (населення 646), укладено декларацій 216; 
с. Стульневе (населення 460), укладено декларацій 298; 
селище Стульневе (населення 186), укладено декларацій 98; 
с. Кам’янка (населення 88), укладено декларацій 27; 
селище Верхній Токмак перший (населення 303), укладено декларацій 

171; 
селище Верхній Токмак другий (населення 29), укладено декларацій 13; 
с. Могиляни (населення 109), укладено декларацій 67; 
с. Чернігово-Токмачанськ (населення 84), укладено декларацій 41. 
Владівська дільниця з прилеглими селами - укладено декларацій в розрізі 

1725 з населенням 2756: 
с. Владівка (населення 662), укладено декларацій 558; 
с. Богданівка (населення 472), укладено декларацій 385; 
с. Замістя (населення 341), укладено декларацій 211; 
с. Хмельницьке (населення 409), укладено декларацій 152; 
с. Ільїне (населення 471), укладено декларацій 153; 
с. Широкий Яр (населення 334), укладено декларацій 206; 
с. Зелений Яр (населення 67), укладено декларацій 60. 
Верхньотокмацька дільниця з прилеглими селами - укладено декларацій в 

розрізі 1405 з населенням 1540: 
с. Верхній Токмак (населення 779), укладено декларацій 717; 
с. Обіточне (населення 425), укладено декларацій 402; 
с. Салтичія (населення 336), укладено декларацій 286. 
Новополтавська дільниця з прилеглими селами - укладено декларацій в 

розрізі 757 з населенням 1239: 
с. Новополтавка (населення 1029), укладено декларацій 646; 
с. Зоря (населення 210), укладено декларацій 111. 
Новомихайлівська дільниця з прилеглими селами - укладено декларацій в 

розрізі 770 з населенням 1206: 
с. Новомихайлівка (населення 667), укладено декларацій 471. 
с. Новоказанкувате (населення 433), укладено декларацій 263. 
с. Крижчене (населення 106), укладено декларацій 36. 
За 2018 рік на амбулаторному прийомі було прийнято 40987, зокрема дітей 

21482. 
За викликами додому прийнято 5921, зокрема дітей 1013. 
Проліковано хворих в денних стаціонарах 526 пацієнтів, якими проведено 

3254 ліжко/днів. 
Проліковано в стаціонарах вдома 175 хворих. 



У 2018 році виконання плану щеплень: проти поліомієліту - 76,9%, проти 
дифтерії - 81,0% дитячого населення, 100% дорослого населення, проти кору - 
82,4%, проти гепатиту В - 97,1%. Виконання плану туберкулінодіагностики - 
100%. 

Вакцинами Центр ПМСД в 2018 році був забезпечений достатньо. Була 
нестача вакцини ІПВ, що сприяло недовиконанню плану щеплень проти 
поліомієліту. 

У зв’язку з епідемією кору в Україні особлива увага приділялась 
вакцинації населення. 

У 2019 році планується оформити правовстановлюючі документи на 
будівлю та землю в першу чергу: 

Владівської та Верхньотокмацької амбулаторій ЗПСМ у зв'язку із заміною 
опалення амбулаторій. 

А також ФП с. Широкий Яр та ФАП с. Хмельницьке у зв'язку із заміною 
даху будівлі. 

Планується в 2019 році придбати гемотологічні аналізатори для виконання 
загальних аналізів крові та сечі. 

 
Соціальний захист населення 

В управлінні соціального захисту населення Чернігівської 
райдержадміністрації 25 посад державних службовців. Три посади – вакантні. 

Структура управління налічує 6 відділів: відділ прийому громадян, відділ 
прийняття рішень, відділ виплати та автоматизованої обробки інформації, відділ 
персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, відділ бухгалтерського 
обліку і звітності, відділ праці та сім’ї.  

Основними функціями управління соціального захисту населення є  
забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту 
населення. 

Населення Чернігівського району отримує понад 37 видів соціальних 
допомог, пільг та компенсацій. 

За 2018 рік до управління соціального захисту населення за призначенням 
та виплатою всіх видів державних соціальних допомог звернулось 1477 сімей, з 
них 447 – за єдиною заявою на декілька видів державних допомог. Державні 
соціальні допомоги отримують 1312 осіб. 

Проведено виплати по державним соціальним допомогам і компенсаціям 
за 2018 рік на суму 28775,6 тис. грн., з них: тимчасової державної допомоги 
дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів на суму 30,6 тис. грн., 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 6736,2 тис. грн., 
державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами – 144,6 тис. грн., 
державної допомоги  при народженні дитини – 6901,3 тис. грн., державної 
допомоги при усиновленні дитини – 17,2 тис. грн., державної на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклування – 1739,3 тис. грн.., допомоги  державної 
допомоги на дітей одиноким матерям – 3920,2 тис. грн., державної соціальної 
допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 4625,9 тис. грн.., 
державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 



особам з інвалідністю – 1239,0 тис. грн., компенсаційна виплата фізичній особі, 
яка надає соціальні послуги – 261,5 тис. грн.., щомісячної компенсаційної 
виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за 
особою, яка досягла 80-річного віку – 0,4 тис. грн., грошової допомоги особі, 
яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 
484,4 тис. грн.,  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування – 2674,5 тис. грн., тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсію – 0,3 тис. грн. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 307 
внутрішньо переміщених осіб. Проведено виплату щомісячної адресної 
грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на загальну 
суму 698,9 тис. грн. 

За 2018 рік проведено 748 обстежень матеріально – побутових умов 
проживання отримувачів всіх видів допомог. Проведено перевірки 
достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання 
(перебування) внутрішньо переміщених осіб та складено за результатами таких 
перевірок акти обстеження матеріально-побутових умов проживання 360 сімей. 

Проведено 28 засідань комісії по розгляду питань, пов’язаних з наданням 
населенню державних допомог, житлових субсидій, пільг та 20 засідань комісії 
по призначенню(відновленню) соціальних виплат внутрішньо переміщеним 
особам. 

За 2018 рік до управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації за призначенням житлових субсидій звернулося 2348 
домогосподарства району. Призначено житлову субсидію 1719 
домогосподарствам. Не призначено, оскільки вартість послуг у межах норм 
споживання не перевищує визначеного обов’язкового платежу сім’ї та з інших 
причин - 581. 

В 2018 році виплачено житлову субсидію на придбання твердого палива 
та скрапленого газу на суму 5371,0 тис. грн., на житлово-комунальні послуги  на 
суму 4712,5 тис. грн. 

Чисельність пільговиків, облікованих у Єдиному державному 
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги по Чернігівському 
району, станом на 01.01.2019 року складає 6930 осіб.  

Здійснено виплату одноразової грошової допомоги до 5 травня за рахунок 
коштів державного бюджету 417 ветеранам війни та жертвам нацистських 
переслідувань  на загальну суму 463,8 тис. грн. 

Підприємства, установи та організації Чернігівського району взяли участь 
у телемарафоні «Пам'ять», присвяченому Дню Пам'яті та примирення. 
Перераховані кошти по телемарафону «Пам'ять» склали 57,5 тис. грн. 

Станом на 01.01.2019 на обліку УСЗН перебуває 121 учасник бойових дій 
із числа учасників антитерористичної операції. 30 учасників АТО оформили 
права на користування земельною ділянкою, 30 осіб отримали одноразову 



допомогу на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із 
землеустрою для відведення земельної ділянки  на суму 80,7 тис. грн. 

Одноразову грошову допомогу до Дня Захисника України отримав 121 
учасник АТО на суму 60,5 тис. грн. 

За 2018 рік пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу 
отримали 640 сімей пільгових категорій населення на загальну суму 1131,0 тис. 
грн. На компенсацію по відшкодуванню на житлово-комунальні послуги для 
пільгових категорій населення було направлено 874,5 тис. грн. 

За проїзд пільгових категорії населення, у звітному періоді перераховано 
75,7 тис. грн., за користування послугою зв’язку – 31,6 тис. грн. 

Щорічна разова виплата за обласною програмою виконання завдань і 
заходів Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації 
Конвенції про права осіб з інвалідністю» для 2 осіб, які знаходяться на 
програмному гемодіалізі склала 1,4 тис. грн. 

Одноразову виплату до Дня людини похилого віку отримали 79 осіб на 
суму 23,7 тис. грн.  

Здійснювалося санаторно-курортне лікування пільгових категорій 
населення району, із них - 2 учасника бойових дій та 4 особи з інвалідністю. 

Надана одноразова матеріальна допомога на лікування 8 
малозабезпеченим особам (5,5 тис. грн.) та 34 особам з інвалідністю(23,4 тис. 
грн.).  

Працівниками управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації формується та підтримується в актуальному стані 
Централізований банк даних з проблем інвалідності, внесено 259 
індивідуальних програм реабілітації. За звітний період направлення на 
отримання технічних засобів реабілітації отримало 33 особи з обмеженими 
фізичними можливостями, на отримання  протезно-ортопедичних виробів – 65 
осіб. 

Укладено 37 договорів на забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації. Профінансовано за угодами 559,2 тис. грн. 

Видано 7 путівок на влаштування до будинків - інтернатів. 
На соціальну реабілітацію дітей з інвалідністю видано 2 направлення до 

реабілітаційних установ. 
Виплачено грошову компенсацію особам з інвалідністю на бензин, ремонт 

і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування на 
суму 3,4 тис. грн. 

Школярі району в 2018 році відпочивали у 15 центрах дозвілля та 5 
мовних таборах з денним перебуванням. У 2018 році з районного бюджету 
виділено кошти в розмірі 65,3 тис. грн. на оздоровлення 10 дітей пільгових 
категорій. За рахунок коштів державного бюджету оздоровлено 17 дітей 
пільгових категорій (133,89 тис. грн.). За рахунок коштів обласного бюджету 
оздоровилось 30 дітей (199,24 тис. грн.). 

Проводиться робота  з попередження насильства у сім'ях району. 
Протягом 2018 року від Чернігівського відділення поліції надійшло 7 
повідомлень щодо насильства у сім'ях району. Всі повідомлення разом із 



співробітниками поліції опрацьовано . Здійснено 7 виїздів з приводу насильства 
у сім'ї району, проведено  бесіди щодо налагодження стосунків у сім'ї, де 
сталося насильство. 

У 2018 році продовжувалася робота з виплати одноразової матеріальної 
допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби. 
Даним видом соціальної допомоги скористалося 13 демобілізованих жителів 
району, загальна сума компенсації становила 28,1 тис. грн. 

Протягом звітного періоду заборгованість з виплати заробітної плати в 
Чернігівському районі не обліковувалася.  

У 2018 році зареєстровано 9 колективних договорів та внесено зміни та 
доповнення до 7 раніше прийнятих. 

Продовжує роботу районний координаційний комітет сприяння зайнятості 
населення району відбулося 3 засідання. Діє районна програма Стратегії 
подолання бідності населення у Чернігівському районі. Прийнято Програму 
зайнятості населення Чернігівського району Запорізької області на період на 
2018-2020 роки. 

Проведено 12 засідань районної комісії з питань погашення 
заборгованості заробітної плати(грошового забезпечення) та соціальних виплат, 
додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації заробітної плати, 
на яких було заслухано пояснення 31 керівника. 

В лютому 2018 року проведена колегія «Про забезпечення надійності та 
безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури і адміністративних 
будівель у Чернігівському районі», в листопаді - «Про легалізацію зайнятості у 
Чернігівському районі», в липні - «Про стан ринку праці, організацію роботи 
щодо його регулювання та шляхи розв’язання проблеми у сфері зайнятості 
населення Чернігівського району». 

Управлінням соціального захисту населення проводиться певна робота 
щодо забезпечення прав громадян на звернення згідно з вимогами Конституції 
України, Закону України “Про звернення громадян”. 

Впродовж 2018 року до управління соціального захисту населення 
надійшло 130 звернень. 

Всі звернення, які надійшли до управління соціального захисту населення 
розглядаються в установлені  законодавством терміни. 

Питання роботи з заявами, скаргами та зверненнями громадян 
розглядалося на нарадах начальника управління, де проводився аналіз та 
вирішувалося питання щодо зменшення надходження звернень, особлива увага 
приділялася етиці спілкування спеціалістів з заявниками. 

Постійно проводиться робота з відповідальними особами сільських та 
селищних рад, які приймають документи та надають інформацію щодо 
призначення житлових субсидій. 

 
Цивільний захист 

На виконання Програми подальшого нарощування місцевого (районного) 
матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2016-2020 роки, 



затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від 25.12.2015 № 13, для 
запобігання надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру було 
придбано паливо-мастильних матеріалів у 2018 році: 

1) за кошти районного бюджету: 
бензин А-92 – 19575,00 грн (675 літрів); 
дизельне паливо – 5320,00 грн (190 літрів). 
2) Чернігівською селищною радою надано іншу субвенцію в сумі 80000 

гривень районному бюджету для придбання паливо-мастильних матеріалів 
згідно зазначеної Програми: 

бензин А-92 – 25480,00 грн (910 літрів); 
дизельне паливо – 54520,00 грн (1880 літрів). 
У 2018 році для оперативного реагування на надзвичайні ситуації 

виділено із місцевого (районного) матеріального резерву: 
аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Запорізькій області – 110 літрів бензину А-92 та 40 
літрів дизельного палива для знешкодження вибухонебезпечних предметів, які 
були виявлені на території району; 

5 ДПРП Головного управління ДСНС України у Запорізькій області – 300 
літрів бензину А-92 для ліквідації надзвичайних ситуацій, пожеж, наслідків 
аварій та стихійних лих на території Чернігівського району; 

Чернігівському дорожньо-ремонтному пункту філії “Токмацький 
райавтодор” – 50 літрів бензину А-92, 115 літрів дизельного палива для 
ліквідації снігових заметів; 

КП «Чернігівське виробниче управління житлово-комунального 
господарства» –   605 літрів дизельного палива для оперативного реагування на 
виникаючі надзвичайні ситуації.  

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 15.08.2016           
№ 279 «Про проведення у 2016-2018 роках технічної інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту» та рішення Чернігівської селищної ради від 
03.11.2017 №4 «Про програму технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільної оборони (цивільного захисту) на території Чернігівської селищної 
ради на 2017-2018 роки» у 2018 році проінвентаризовано 5 захисних споруд 
комунальної форми власності та виготовлено технічні паспорти на відповідні 
захисні споруди відділу освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради. 

У 2018 році проведено 10 засідань районної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

 
Містобудування та архітектура – 2018 рік 

 
Надання документів з питань містобудування та архітектури 

(повноваження головного архітектора району): 
 
За 2018 рік 3 заявника отримали містобудівні умови та обмеження для 

проектування об’єкта будівництва, 2 заявника отримали будівельні паспорти,                      
6 заявників отримали інформацію щодо відповідності місця розташування 



об’єктів вимогам державних будівельних норм в рамках «будівельної амністії», 
6 заявників отримали висновки про погодження землевпорядної документації, 
продовжено термін дії 1 паспорта прив’язки тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності. 

 
Планування території Чернігівського району 

 
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 04.06.2018 № 215                       

«Про затвердження заходів щодо планування території Чернігівського району 
Запорізької області на 2018-2019 роки» рекомендовано Чернігівській селищній 
раді організувати розроблення схеми планування території селищної ради та 
забезпечити розроблення та затвердження генеральних планів населених 
пунктів на території Чернігівської селищної ради, планів зонування територій 
та детальних планів територій протягом 2018 року. 

Чернігівська селищна рада прийняла рішення від 21.12.2017 № 26                            
«Про Програму планування території Чернігівської селищної ради 
Чернігівського району Запорізької області на 2018-2020 роки» в якій зазначено 
загальні орієнтовні обсяги фінансування для реалізації Програми. У 2018 році 
кошти не виділялися з бюджету об’єднаної територіальної громади на 
розроблення містобудівної документації населених пунктів Чернігівської 
селищної ради.  

 
Військово-мобілізаційна робота 

Впродовж 2018 року Чернігівською районною державною адміністрацією 
спільно з районним військовим комісаріатом було проведено ряд заходів щодо 
залучення громадян на військову службу за контрактом до Збройних Сил 
України. Загалом від району на службу за контрактом було призвано 24 особи,  
5 з яких учасники АТО. 

 Під час проведення весняного та осіннього призовів громадян України на 
строкову військову службу до лав Збройних Сил України від району було 
призвано 15 осіб. 

 На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 26.10.2017 № 570 «Про шефську допомогу військовим 
частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 
прикордонної служби України, які дислокуються на території області» за 
Чернігівським районом закріплено шефство за двома військовими частинами А 
2176 та А 2189. З командирами вказаних військових частин налагоджено 
зв'язок, за необхідності буде надана відповідна допомога.     

 
Освіта 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти на початок 2018/2019 
навчального року забезпечено функціонування 8 закладів дошкільної освіти, 2 
закладів позашкільної освіти (БДЮТ та ДЮСШ), 15 закладів загальної 
середньої освіти, з них - 6 навчально-виховних комплекси, 1 - опорний 



навчально-виховний заклад, до складу якого входять 2 філії, (1- Замістянська 
ЗОШ І-ІІ ст. без контингенту). 

З метою здобуття загальносередньої освіти дітьми Новоказанкуватського 
НВК, філії Чернігівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Хмельницького, Стульневського та 
Широкоярського НВК, Ільїнського НВК та Довгинського НВК забезпечено 
підвезення до місць навчання та у зворотному напрямку 11 шкільними 
автобусами до Богданівської ЗОШ, Владівської ЗОШ, опорного навчально-
виховного закладу Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені А.М.Темника, 
Чернігівської ЗОШ, Новополтавської ЗОШ, Верхньотокмацької, Просторівської 
ЗОШ, Обіточненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які є базовими в освітніх округах. 

У закладах дошкільної освіти освітнім процесом охоплено 395 дітей, 115 
дітей  в дошкільних підрозділах НВК. Охоплення дітей 5-6 років дошкільною 
освітою становить 100%. 

У закладах загальної середньої освіти навчається 1583 учнів. Для 17 учнів 
організовано інклюзивну форму навчання в Опорному навчально-виховному 
закладі Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу А.М. 
Темника, Чернігівській ЗОШ І-ІІІ ст., Богданівській ЗОШ І-ІІІ ст., 
Новополтавській ЗОШ І-ІІІ ст., Новомихайльвському НВК, Владівській ЗОШ І-
ІІІ ст.,  Ільїнському  НВК, Новоказанкуватському НВК, ф.Стульневський НВК 
ОНВЗ Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст., ф. Чернігівська ЗОШ І-ІІ ст. ОНВЗ 
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

З метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації 
української молоді, формування її громадянської позиції та національно-
патріотичної свідомості, рішенням сесії Чернігівської селищної ради від 23 
лютого 2018 року затверджено програму «Молодь Чернігівської об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2020 роки». Профінансовано 54 600 грн для 
реалізації програми. 

Рішенням сесії Чернігівської селищної ради від 26 січня 2018 року 
затверджено Програму підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей з інвалідністю, сімей із дітьми, малозабезпечених сімей на 
2018-2020 роки. Профінансовано 53 178 грн для реалізації програми. 

Рішенням сесії Чернігівської селищної ради від 21 грудня 2017 року № 08 
затверджено програму «Цільова програма розвитку фізичної культури і спорту 
на території Чернігівської селищної ради на 2018-2020 роки». Профінансовано 
52 630 грн для реалізації програми. 

Рішенням сесії Чернігівської селищної ради від 21 грудня 2017 року № 11 
затверджено Програму «Призовна дільниця» на 2018-2020 роки. 
Профінансовано 54 600 грн на транспортні послуги для реалізації програми. 

Відділом освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради для 
перших класів НУШ закуплено меблі, офісне устаткування та приладдя і 
дидактичні матеріали, необхідні для впровадження компетентнісного навчання.  

Субвенція на “Нова Українська школа” становить 709 485 грн. 
У тому числі на умовах співфінансування придбано навчально-

дидактичний матеріал для 1 класу НУШ на суму 327 984 грн (298 164 грн - 
освітня субвенція, 29 820 грн - співфінансування з місцевого бюджету). Шкільні 



меблі закуплені на суму 172 025 грн (156 385 грн - субвенція, 15 640 грн -
співфінансування). Офісне устаткування та приладдя на суму 233 158 грн (211 
958 грн - субвенція, 21 200 грн - співфінансування). 

Профінансовано з Державного бюджету: 
субвенція на «Нова українська школа» - 709 485 грн, у тому числі на 

підвищення кваліфікації вчителів початкової школи за Концепцією НУШ - 42 
978; 

субвенція на розвиток 2018 року - 1 756 410 грн, у тому числі на 
комп’ютерне обладнання - 203 952 грн, оснащення кабінетів природничо-
математичних предметів - 1 552 458 грн; 

оснащення інклюзивно-ресурсного центру - 125 945 грн, капітальний 
ремонт І поверху ОНВЗ Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів із запровадженням 
енергозберігаючих технологій - 1 610 321 грн. 

Профінансовано з місцевого бюджету: 
за програмою “Шкільний автобус” підвіз забезпечують 11 шкільних 

автобусів, організовано підвезення 712 учнів. Витрати на обслуговування 
склали 1 233 490 грн. Підвезення учнів організовується згідно закріплених за  
закладами територій. З метою раціонального використання транспортних 
засобів адміністрації освітніх закладів забезпечують коригування розкладу 
уроків та режиму освітнього процесу. 

Оформлена технічна документація на будівлі Чернігівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Владівської ЗОШ, КДНЗ ясла-садок “Вербиченька”, КДНЗ ясла-садок 
“Посмішка”, ОНВЗ Чернігівська ЗОШ. Планується у 2019 році виготовлення 
технічної документації: Верхньотокмацька ЗОШ, Просторівська ЗОШ, філія 
Чернігівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Придбано у 2018  році за кошти з місцевого бюджету: 
- шведську стінку в спортивну залу  (для 8 ЗЗСО) -                     47992грн. 
-пристрої для підключення додаткової мережі Інтернет ОНВЗ - 9348грн. 
-принтери 30 шт. для ЗДО та ЗЗСО -                                            89820грн. 
-портативний комп’ютер учня 23 шт. -                                       195500 грн.. 
-холодильники та холодильні камери 5шт. -                              33 000грн. 
побудовано тіньовий павільйон на майданчику  КДНЗ “Сонечко” смт 

Чернігівка - 15500грн. 
Придбано для ОНВЗ: 
-комплект обладнання для кабінету біології -                 513384грн. 
-комплект обладнання для кабінету географії -               247223 грн. 
-кабінет історії (інтерактивний комплекс) -                       158800 грн. 
-кабінет української мови (інтерактивний коплекс) -         158800 грн. 
-кабінет хімії, комплект обладнання для навчання 1шт. - 108244 грн. 
-кабінет математики: комплект обладнання для навчання - 207038 грн. 
-кабінет фізики: комплект обладнання для навчання -         414111 грн. 
-кабінет англійської мови: лінгафонний кабінет-                  605586 грн. 
Придбано для 7 ЗЗСО (Чернігівська ЗОШ І-ІІ ст., Довгинський, 

Хмельницький НВК, Новомихайлівський, Ільїнський НВК, Владівська ЗОШ І-
ІІІ ст.) інтерактивні комплекси на суму 525 000 грн.: 



Придбано для 5 ЗЗСО та ЗДО (Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст., Чернігівська 
ЗОШ І-ІІ ст., Новомихайлівський, Стульневський НВК, КДНЗ я/с 
«Вербиченька») плити електричні на суму 89320 грн. 

Встановлено в ЗДО: 
електроконвектор КДНЗ я/с “Сонечко”-                        11700 грн. 
двері на пральню КДНЗ я/с “Посмішка”-                         5999 грн. 
двері на кухню КДНЗ я/с “Посмішка” с.Новополтавка - 5000 грн. 
Придбано для ЗДО та НВК: 
ковдри дитячі 298 шт.-         73010 грн. 
постільну білизну  186 шт.-  37944 грн. 
пледи дитячі 100 шт.-          12000 грн. 
Придбано для ЗДО: 
стільчики дитячі (КДНЗ “Посмішка”)                     -   9 334 грн 
килимове покриття (Широкоярський НВК)            -  6560 грн 
шпалери для ремонту групи (КДНЗ “Посмішка”)  -  1452 грн 
Запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 
Чернігівському районі 

На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 22.01.2018 № 24 «Про заходи на 2018-2029 роки із 
запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» в Запорізькій області» та з 
метою забезпечення реформування освіти в Чернігівському районі відділом 
освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради видано наказ від 
05.03.2018 №91 «Про заходи на 2018-2029 роки із запровадження Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» в Чернігівському районі», яким затверджено план 
заходів. На виконання плану заходів відділом освіти забезпечено:  

- участь у навчальних семінарах керівника опорної школи та керівників 
виконавчих органів у сфері освіти рад об’єднаних територіальних громад; 

 - підвищення кваліфікації вчителів початкових класів за Концепцією 
НУШ у м. Токмак (29 педагогів), вчителів іноземної мови -13, інформатики - 3 у 
м. Бердянськ; 

- організацію та проведення тренінгів на базі Чернігівського району: 
«Нова українська початкова школа: управлінський аспект» (14 управлінців), 
«Мистецтво в освітньому середовищі Нової Української школи» (18 вчителів)та 
«Нова фізкультура в Новій Українській школі» (18 педагогічних працівників);  

- прозорий розподіл публічних коштів шляхом переходу до механізму 
обов'язкового оприлюднення закладами загальної середньої освіти даних про 
всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел;  

- створення освітнього середовища для дітей з особливими освітніми 
потребами, подолання архітектурних бар'єрів, а саме за рішенням  п’ятнадцятої 
сесії сьомого скликання від 23.03.2018 №20 Чернігівської селищної ради надано 
універсальний сходовий підйомник «Vіmec» ТО9 Стандарт опорному 
навчально-виховному закладу Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. 



Створено ІРЦ, проведено конкурс на посаду директора центру. 18.06.2018 
проведенно семінар-нарадау для керівників ЗЗСО з питання спроможності 
закладів загальної середньої освіти розробляти і розвивати власні освітні 
програми відповідно до державного стандарту повної середньої освіти. 95 
педагогічних працівники, які навчалися на тренінгах НУШ дистанційно 
пройшли навчання «Онлайн-курс для вчителів початкової школи»  на сайті 
студії онлайн-освіти EdEra . 

Затверджено план переходу до механізму призначення керівників школи 
за результатами відкритого конкурсу відповідно до вимог професійного 
стандарту педагогічної діяльності. З метою зменшення бюрократичного 
навантаження на школу шляхом спрощення системи документообігу, 
оптимізації звітності, запроваджено  електронну форму  документів між ОНВЗ 
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів та філіями.  

Відділом освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради отримано 
гуманітарну допомогу -173 ігрових наборів Six Bricks та 30 ігрових наборів 
LEGO Play Box для перших класів закладів загальної середньої освіти 
Чернігівського району. 

У кожному закладі загальної середньої освіти створено освітній простір 
Нової української школи.  

14-15 квітня 2018 року у м. Київ (вул. Хрещатик, 2, Український дім) 
проходив чемпіонат FIRST LEGO League, де учні Богданівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів посіли ІІ місце у номінації «Краще дослідження» (керівник 
Бистрицький Г.В., Веремія В.С., вчителі Богданівської ЗОШ І-ІІІ ст.). 

В обласному етапі всеукраїнського конкурсу з науково-технічної творчості 
учнівської молоді «Роботландія» учні Богданівської ЗОШ стали лауреатами. 

Фаховий рівень педагогічних працівників закладів освіти громади 
постійно підвищується завдяки участі у різних тренінгах, методичних заходах, 
семінарах. У 2018 році, з метою опанування навичками роботи на 
інтерактивнивних засобах навчання, проведено тренінг під керівництвом 
ст.викладача КЗ “ЗОІППО” ЗОР Стадніченко К.В. “Впровадження 
інтерактивних засобів навчання”. 40 педагогів отримали сертифікати «Хмарні 
сервіси у навчанні» на тренінгу (тренер Барканова С.В., завідувач МК). 

Богданівська школа стала учасником унікальної соціальної програми, яка 
реалізується Центром «Розвиток КСВ» за підтримки Mondelēz International 
Foundation «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів». Мета цієї 
Програми - популяризація здорового способу життя, раціонального харчування. 

Планомірно здійснюється діяльність щодо удосконалення системи роботи 
з обдарованими учнями та її структури. Так у ІІ етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад протягом листопада-грудня взяли участь 195 учнів із 14 
закладів  загальної середньої освіти. З них переможцями журі визнало 81 учня з 
12 шкіл. Олімпіади проведено з 20 навчальних предметів. 33 учні з 7 ЗЗСО 
взяли участь у 12 обласних олімпіадах. Район представляла команда учнів із 7 
закладів загальної середньої освіти. 8 (24%) учнів з 5 ЗЗСО увійшли до складу 
переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 5 
навчальних дисциплін.  



На І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за підсумками 
оцінювання тез наукових робіт, контрольних робіт та захисту досліджень, журі 
визнало переможцями 14 учасників. 

На ІІ (обласному) етапі МАН: 
І місце на відділенні філософії та суспільствознавства (секція педагогіки) 

посіла Галич Анастасія Андріївна, учениця 11 класу Чернігівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (керівник Савченко В.О.); 

І місце на відділенні екології та аграрних наук (секція лісознавства) посіла 
Безверхней Анастасія Павлівна, учениця 11 класу Просторівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (керівник Єфіменко В.В.). 

Ці учениці представляли зазначені секції у м. Київ на Всеукраїнському 
етапі. 

У Всеукраїнському відкритому інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор 
Ерудит» у 2018 р у номінації «Астрономія» нагороджено сертифікатами І 
ступеню (відмінно) – 27 учасників та ІІ ступеню (добре) – 3 учасника 
Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівник Мормиль В. Г., вчитель географії та 
астрономії Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Троє учнів з числа переможців олімпіад у травні побували на екскурсії у 
Верховній Раді. 

Двоє учасників цьогорічного обласного етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН у червні взяли участь у ІІІ обласній 
літній школі обдарованої учнівської молоді  

Загальна кількість учасників шкільного етапу Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика склала 285 учнів, районного - 36. Із 18 
переможців районного рівня - 3 учасники обласного. Учениця Богданівської 
школи стала учасником Всеукраїнського етапу. 

140 учнів взяли участь у І (шкільному), 27 - у ІІ (районному) етапі 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Із 11 
переможців районного рівня - 3 учасники обласного. Учениця Новополтавської 
школи стала учасником Всеукраїнського етапу.  

Охорона праці та безпека життєдіяльності здобувачів освіти 
Для посилення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах установ та 

закладів освіти, економії енергоносіїв та безпечної експлуатації будівель і 
споруд наказом відділу освіти від 15. 01.2018 №30 затверджено План заходів 
щодо посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів. 

З метою забезпечення єдності набуття у підростаючого покоління навичок 
свідомого ставлення до збереження здоров’я і життя людей в умовах загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій, залучення дітей до масово-роз’яснювальної 
роботи з питань безпеки життєдіяльності у квітні 2018 року був проведений 
районний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. 
Переможцем стала команда «Надія» Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Вона 
брала участь у зональному етапі Всеукраїнського  конкурсу у м. Токмаку та 
завоювала ІІІ місце. 



Для керівників ЗЗСО та ЗДО, вчителів які викладають предмети «Захист 
Вітчизни», «Основи здоров’я» проведено кущовий семінар у рамках Дня 
цивільного захисту та Тижня безпеки дитини 26 квітня 2018 року на базі ОНВЗ 
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ступенів з метою набуття умінь і навичок свідомого, 
ставлення до збереження здоров’я і життя учасників освітнього процесу.  

З метою запобігання виникнення надзвичайних подій, учасниками яких є 
діти та підлітки було проведено шкільні та районний етап Місячника безпеки. 
(листопад, грудень 2018 року) Кращі творчі роботи представлено на обласний 
етап до сектору зв’язків із ЗМІ та громадськістю ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області. А саме роботи: ОНВЗ Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст.; 
Богданівської, Верхньотокмацької ЗОШ І-ІІІ ст., колективна робота 
дошкільників я/с «Посмішка» с. Новополтавка. 

Забезпечено відділом освіти щоквартальне проведення комплексних 
заходів, спрямованих на безпеку дорожнього руху, безпеку руху на 
залізничному транспорті. 

З метою профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, 
попередження порушень Правил дорожнього руху дітьми та надання першої 
медичної допомоги проходив обласний Фестиваль «Нова генерація за безпеку 
дорожнього руху». Команда учнів Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів брала 
участь у даному Фестивалі та  посіла І місце у номінації «Кращий сценарій» та 
нагороджена дипломом. 

У Обласному молодіжному фестивалі естрадного мистецтва «Зорепад 
2018», який відбувся 09.11.2018 р. у м. Запоріжжя, ДК «Дніпроспецсталь») ІІ м. 
посіла Ганявіна Владислава, учениця ОНВЗ, вихованка театрального колективу 
«Пролісок» БДЮТ (керівник Коваль Н. А.). ІІІ м. на міжнародному 
танцювальному фестивалі «MEGAPOLIS» (м.Київ) посіли учасники 
хореографічного колективу «Забава» БДЮТ (керівник Крижко Г.М.).  

Учні громади - активні учасники міжрегіональних, обласних заходів: 
Міжрегіональний фестиваль ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе 
побачив», обласного конкурсу авторської дитячої поезії та прози «Я - за єдину 
Україну!», інтерактивних конкурсів «Соняшник», «Sunflower», «Патріот», 
«Грінвіч», «Геліантус», «Кенгуру», «Колосок», «Левеня». 

З еколого-натуралістичного напрямку маємо переможців обласного етапу 
Всеукраїнських конкурсів «Зоологічна галерея», «Годівничка», «День зустрічі 
птахів», «Юні друзі природи» «Тваринний світ рідного краю»,  

З Туристсько-краєзнавчого напряму маємо 7 переможців на ХІІ 
Чемпіонату Запорізької області зі спортивного орієнтування серед учнівської та 
студентської молоді «Азимут 2018»   

У відкритому районному зльоті-змаганні з техніки пішохідного туризму 
«Туристська осінь – 2018» (12-14 жовтня 2018 р.) 7 команд посіли призові 
місця. 

У Чемпіонаті Запорізької області зі спортивних туристських походів - 2 
призових місця. 

З метою розвитку патріотичних почуттів, виховання пошани до історичної 
пам'яті 07 травня 2018 року було проведено велоестафету «Єдність в ім'я 



Перемоги», приурочену Дню пам'яті та примирення. Велоестафета стартувала 
за такими маршрутами: с. Ільїне, с. Новомихайлівка, с. Обіточне, с. Богданівка, 
с. Хмельницьке, с. Просторе до наступних населених пунктів Чернігівського 
району. По завершенню пробігу біля районного історичного музею відбувся 
урочистий мітинг присвячений Дню пам'яті та примирення. 

8 травня у м. Запоріжжя відбувся урочистий збір учасників велоестафети 
"Єдність в ім'я Перемоги".  

7 грудня на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 м. Бердянськ відбувся зональний 
етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя», в 
якому учні Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів посіли І місце. 

На третьому етапі, в обласних змаганнях, брали участь волейболісти 
Богданівської, Просторівської та Верхньотокмацької шкіл, зі стрітболу та 
«Старти надій»  – учні ОНВЗ Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

У 2018 році в рамках районного етапу Спартакіади школярів було 
організовано і проведено змагання з таких видів спорту: міні-футбол, 
«Козацький гарт», «Олімпійське лелеченя», настільний теніс, шашки, шахи, 
військово-спортивний турнір, баскетбол, волейбол, спартакіада допризовної 
підготовки юнаків, легка атлетика, «Старти надій», в яких взяли участь понад 
800 учасників. 

6 вересня 2018 року пройшли районні святкові урочистості приурочені 
Дню фізичної культури і спорту за участю усіх любителів фізкультури, 
ветеранів спорту, вчителів, тренерів, спортсменів різних категорій та 
громадськості району. 4 жовтня 2018 року відбулося свято до Дня працівників 
освіти, на якому щорічно нагороджують найкращих та найталановитіших  
працівників освіти. 

У 2018 році вихованці ДЮСК «Сокіл» взяли участь у 21 змаганні з вільної 
боротьби у мм. Харків, Хмельницький, Миколаїв, Новокостянтинівка, Дніпро, 
Запоріжжя, Токмак (8 разів), Мелітополь (7 разів), де завоювали І місць - 14; ІІ - 
10; ІІІ - 17; 5 – 4 місця; 14 – 1 місце (м. Миколаїв). 

Традиційно у травні для здібних й талановитих учнів проводиться 
районне свято «Талант+творчість», закладами було заявлено 74 учня на 
нагородження та 10 колективних перемог за результатами участі в обласних 
етапах конкурсів. За спонсорські кошти всі школярі були нагороджені преміями 
на районному заході, який відбувся 30 травня. 

Рішенням сесії селищної ради від 21.12.2018 №30 було затверджено 
Програму підтримки та розвитку обдарованої й творчої молоді Чернігівської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки. 

Щорічно до Міжнародного Дня захисту дітей проводиться районне свято 
для школярів «Віночок дитинства», де діти мають можливість взяти участь у 
різноманітних конкурсах 

26 грудня 2018 року проведено новорічне свято для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на якому 83 дитини отримали новорічні 
подарунки. 

 
На 2019 рік сплановано: 



 створення 2 опорних закладів на базі Богданівської та Верхньотокмацької 
зош І-ІІІ ст.  

будівництво майданчика зі штучним покриттям (Богданівська зош І-ІІІ ст.) 
роботи по демонтажу та утепленню ОНВЗ Чернігівська зош І-ІІІ ст ім. 

Героя Радянського Союзу А.М. Темника  
 

Захист прав дітей 
Відповідно до чинного законодавства України,  служба у справах дітей   
Чернігівської районної   державної   адміністрації   забезпечує соціально  

–   правовий  захист  всіх  дітей району,  а  особливо  тих,  які  потребують  
особливої  уваги   з   боку    держави:    дітей-сиріт,    дітей,   позбавлених  
батьківського   піклування   та   дітей,   які   опинилися   у складних   життєвих 
обставинах.  

На території Чернігівського району станом на 01.01.2019 проживає           
90 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та                             
20 усиновлених дітей. 

На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 51 дитина:         
12 дітей-сиріт і 39 дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Сімейними формами виховання охоплено 51 дитину, зокрема, щодо          
42 осіб встановлено опіку чи піклування, 6 дітей виховуються в прийомних 
сім’ях, 3 – в  дитячих будинках сімейного типу. Що складає 100 % від загальної 
кількості дітей на первинному обліку. 

Протягом року 6 дітей Чернігівського району залишилися без 
батьківського піклування. З них 1 дитину усиновлено громадянами України, 
щодо 4 дітей встановлено опіку чи піклування та 1 дитину влаштовано в 
прийомну сім’ю.  

 Позбавлено батьківських прав 8 осіб по відношенню до 7  дітей. 
Створено одну прийомну сім’ю, в яку влаштовано на проживання та 

спільне виховання дитину, позбавлену батьківського піклування. 
Станом на 01.01.2019 року на території району функціонують                        

16 прийомних сімей, в яких виховується  30 дітей та 2 дитячих будинки 
сімейного типу, в яких проживає 15 дітей, позбавлених батьківського 
піклування, з яких 10 – діти з особливими потребами.  

З метою здійснення систематичного нагляду за умовами утримання та 
виховання  дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених  батьківського   піклування   в  
сім’ях усиновителів, опікунів та   піклувальників, спеціалістами служби було 
здійснено  обстеження  всіх cімей, в яких проживають  чи  проживатимуть  діти 
зазначених категорій. Порушень прав дітей не виявлено. 

На квартирному обліку для отримання соціального житла перебуває            
11 дітей та 94 особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Протягом звітного періоду, 11 осіб віком від 18 до 23 років, 
отримали соціальне житло, яке було придбано у 2017 році за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 

Спеціалістами служби у справах дітей проведено 40 профілактичних 
рейдів, в ході яких обстежено умови проживання 277 сімей, які опинилися в 



складних життєвих обставинах. За результатами проведення рейдів ініційовано 
питання щодо притягнення 43 батьків до адміністративної відповідальності в 
порядку ст.184 КУпАП;  3 дітей влаштовано до центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей. 

З метою забезпечення захисту прав та законних інтересів  дітей у районі,  
функціонує комісія з питань захисту прав дитини Чернігівської районної   
державної адміністрації,  роботу  якої  забезпечує  служба  у справах  дітей. 
Проведено 14 засідань  комісії, на яких було розглянуто 70 питань щодо захисту 
житлових та майнових прав дітей та надано відповідні дозволи на набуття 
дітьми права на нерухоме майно. 

Отже, діяльність служби у справах дітей  була спрямована на створення   
умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї,   забезпечення  
пріоритету сімейних форм влаштування, захист прав дітей, створення  
належних умов для  їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку,    
забезпечення права на здоровий розвиток, забезпечення соціально-правових 
гарантій тощо. 

 
Адміністративні послуги 

З метою реалізації в повному обсязі низки доручень Президента України 
стосовно забезпечення створення мережі центрів надання адміністративних 
послуг, відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги», на 
виконання розпорядження голови Чернігівської районної державної 
адміністрації Запорізької області від 20.11.2013 № 386 «Про створення центру 
надання адміністративних послуг в Чернігівському районі Запорізької області» 
в районі утворено Центр надання адміністративних послуг, який розпочав свою 
роботу 30 грудня 2013 року.  

Центр надання адміністративних послуг в Чернігівському районі 
Запорізької області (далі - ЦНАП) працює  5 років та є моделлю інтегрованого 
офісу, тобто працює за принципом «єдиного вікна». 

Переваги інтегрованого надання адміністративних послуг полягають в 
тому, що для споживачів послуг (громадян і бізнесу) це можливість одночасного 
замовлення різних послуг, які можуть випливати з одного факту або життєвої 
ситуації.   

Тобто найважливіша перевага ЦНАП - це ліквідація потреби особи 
звертатися до різних  адміністративних органів, розпорошених територіально та 
за різними прийомними годинами.  А також – це суттєве покращення якості 
послуг, оперативність їх надання, дотримання термінів надання послуг, велика 
інформованість про послуги. 

З початку діяльності ЦНАПу відповідно до розпорядження голови 
райдержадміністрації від 24.12.2013 № 459 "Про визначення переліку 
адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних 
послуг в Чернігівському районі Запорізької області" суб'єкти звернення мали 
змогу отримати 9 адміністративних послуг. 

На виконання  вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та 
згідно  розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р 



«Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг», перелік адміністративних 
послуг, що надаються через ЦНАП було розширено та затверджено 
розпорядженням голови Чернігівської районної державної адміністрації від 
21.10.2014 № 334 «Про визначення переліку адміністративних послуг, які 
надаються через центр надання адміністративних послуг в Чернігівському 
районі Запорізької області». 

Зазначене розпорядження було погоджене як регуляторний акт та 
зареєстроване в Чернігівському районному управлінні юстиції. 

Відповідно до вказаного розпорядження перелік адміністративних послуг 
значно розширився і складався з 50 адміністративних послуг (з підпунктами). 

З метою удосконалення механізму надання адміністративних послуг в 
Чернігівському районі та запровадження надання адміністративних послуг 
соціального характеру через адміністраторів ЦНАПу, згідно  розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг» зі змінами, прийняте розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 13.06.2018 №  225 «Про визначення переліку 
адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних 
послуг в Чернігівському районі Запорізької області».  

Перелік адміністративних послуг відповідно до зазначеного 
розпорядження складається з 74 адміністративних послуг (з підпунктами) і 
включає послуги соціального характеру, надання яких через центри надання 
адміністративних послуг передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних 
послуг» зі змінами. 

На теперішній час в ЦНАпі громадяни та суб’єкти господарювання мають 
змогу отримати 74 видів послуг урізних сферах діяльності, що на 24 послуги 
(48%) більше ніж станом на початок звітного періоду (50 послуг). 

Зростання кількості адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП 



 
Довідково – зростання кількості адміністративних послуг, які надаються 

через ЦНАП: 
станом на дату відкриття 30.12.2013 року - 9 адміністративних послуг; 
2014 рік – 50 адміністративних послуг; 
2015 рік – 50 адміністративних послуг;  
2016 рік – 50 адміністративних послуг; 
2017 рік – 50 адміністративних послуг;  
2018 рік – 74 адміністративних послуг. 
Отже, з початку роботи ЦНАПу  у 2013 році станом на сьогодні кількість 

надаваних адміністративних послуг збільшилася з 9 до 74 (722%). 
  Збільшення кількості надаваних адміністративних послуг протягом 

поточного року відбулось за рахунок послуг соціального характеру, а саме:  
-надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива; 

-надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і 
скрапленого газу; 

-надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються 
від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх 
проживання невідоме; 

-призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне 
звання України “Мати-героїня";  

-видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на 
пенсію чи соціальну допомогу;  

-видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 
-надання державної допомоги: 
1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 
2) при народженні дитини; 
3) при усиновленні дитини; 



4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 
-надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам; 
-надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-

інвалідами; 
-надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю; 
-надання державної соціальної допомоги на догляд; 
-компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги; 
-надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка 

здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного 
віку; 

-надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II 
групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії 
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним; 

-призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг; 

-призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги інвалідам та 
дітям-інвалідам; 

-призначення одноразової компенсації: 
1) сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких 
пов’язана з Чорнобильською катастрофою; 

2) батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою;  

-призначення грошової компенсації: 
1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад інвалідам 

війни та прирівняним до них особам; 
2) інвалідам замість санаторно-курортної путівки; 
3) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення 

спінального профілю) і назад особам, які супроводжують інвалідів I та II групи 
з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку; 

4) вартості самостійного санаторно-курортного лікування інвалідів; 
5) замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
6) інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та 

на транспортне обслуговування; 
-видача направлення (путівки) інвалідам та/або дітям-інвалідам до 

реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів 
соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів; 

-видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян 
похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів 
війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або 
молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату;  



-установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і 
допомоги: 

1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;  
2) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;  
3) учасникам війни;  
4) інвалідам війни;  

5) особам, які постраждали від торгівлі людьми; 
6) інвалідам та дітям-інвалідам; 

-забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками): 
1) інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворювання; 
2) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та 

яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни; 
3) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви 
нацистських переслідувань”; 

4) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок 
через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам; 

-видача особі подання про можливість призначення її опікуном або 
піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна 
дієздатність якої обмежена; 

-видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо: 
1) відмови від майнових прав підопічного; 
2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного; 
3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та 

(або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну 
житлового будинку, квартири; 

4) укладення договорів щодо іншого цінного майна; 
5) управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного 

управління, власником якого є підопічна недієздатна особа; 
6) передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного 

управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в 
управління іншій особі; 

-видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої 
обмежена, на вчинення правочинів щодо: 

1) відмови від майнових прав підопічного; 
2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного; 
3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та 

(або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового 
будинку, квартири; 

4) укладення договорів щодо іншого цінного майна. 
На кожну адміністративну послугу суб’єктами надання адміністративних 

послуг розроблені інформаційні та технологічні картки. 
В приміщенні на стендах розміщена і постійно оновлюється інформація 

про діяльність та графік роботи центру надання адміністративних послуг в 



Чернігівському районі Запорізької області, інформаційні картки 
адміністративних послуг, зразки заповнення заяв, реквізити оплати за 
адміністративні послуги. 

 Протягом 2018 року за отриманням консультацій звернулось понад 3000 
громадян. Консультації надаються не лише при особистому звернені громадян, а 
й за допомогою телефонної «гарячої лінії» 9-15-91.  

Протягом звітного періоду адміністраторами ЦНАПу:  
- зареєстровано – 2891 звернень, що на 4,67% більше ніж за аналогічний 
період 2017 року (2762 звернення). 
- отримано результатів адміністративних послуг від суб'єктів надання 

адміністративних послуг  – 2759, що на 2,91% більше ніж за аналогічний період 
2017 року (2681). 132 справи знаходяться на розгляді у суб'єктів надання 
адміністративних послуг. 

Найбільша кількість звернень в абсолютному значені зареєстрована у 
сфері  Державного земельного кадастру – 1523 (52,68%). На другому місці по 
кількості прийнятих заяв – послуги соціальної сфери – 899 (31,09%), третє 
місце – у сфері Державної міграційної служби – 401 (13,88 %), четверте місце –
– послуги райдержадміністрації - 64  (2,21%) і 4 послуги Головного 
територіального управління юстиції (0,14%).  

 Суб’єктами надання адміністративних послуг протягом звітного періоду 
відмовлено в наданні послуг за 19  зверненнями, що складає 0,65% від загальної 
кількості звернень. 

 Враховуючи загальну кількість населення, яка скористалась різними 
видами послуг (у тому числі всі види консультацій, подача заяв для отримання 
адміністративної послуги, отримання результату адміністративної послуги) 
середня кількість звернень протягом дня до адміністраторів ЦНАПу становить 
35 осіб. 

Відповідно до Порядку взаємодії державних кадастрових реєстраторів під 
час надання деяких відомостей з Державного земельного кадастру, 
затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 25.06.2015 №144, в приміщенні 
ЦНАПу здійснюється видача витягів з Держгеокадастру, попереднє замовлення 
яких здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного 
земельного кадастру. 

Робота в Центрі спрямована на попередження фактів порушення 
законодавства, тому постійно проводиться методична та роз’яснювальна робота 
як для адміністраторів так і для спеціалістів суб’єктів надання шляхом 
проведення спільних робочих нарад. Велика увага приділяється підвищенню 
рівня професіоналізму та обізнаності адміністраторів.  

Протягом звітного періоду з метою підвищення кваліфікації у відділі було 
проведено апаратне навчання на тему "Конфлікт інтересів: треба знати". 

Адміністратори прийняли участь у 2 навчальних семінарах в  рамках 
проектів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), пройшли 
навчання роботі в Єдиних державних реєстрах та отримали ідентифікатори 
доступу до них, відвідали короткостроковий семінар "Навчання користувачів 



регіонального веб-порталу адміністративних послуг". Також адміністратори 
постійно приймають участь в онлайн курсах та скайп - конференціях.  

Керівник ЦНАПу прийняла участь у 2 навчальних семінарах в  рамках 
проектів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), 
інформаційному візиті в рамках Програми "U-LEAD з Європою" до 
Берестівської ОТГ, короткостроковому семінарі "Навчання користувачів 
регіонального веб-порталу адміністративних послуг", Менторській програмі 
"Удосконалення адміністративних і соціальних послуг у Харківській і 
Запорізькій областях" як одна із переможців за результатами поданих заявок в 
рамках проектів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ),  
проекті "ЦНАП фасилітує удосконалення послуг"  в рамках проектів 
Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) шляхом 
розроблення проекту "Залучення громадян до процесу підвищення якості 
надання адміністративних послуг в Чернігівському районі Запорізької області" 
та подання відповідної заявки координатору GIZ.  

 В рамках проекту 26.10.2018 проведено нараду при заступнику голови 
Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області з 
представниками громадських організацій, представниками старостинських 
округів, депутатами Чернігівської районної ради.   

На нараді створено фокус-групу (робочу групи від громадськості 
Чернігівського району Запорізької області) та затверджено її склад,  план дій та 
анкету для визначення потреби населення у навчанні. Анкети надані  
представникам фокус - групи для проведення    опитування  щодо визначення 
потреб населення щодо навчання з питань надання адміністративних послуг  
мешканцям Чернігівського району. 

За результатами анкетування, проведеного представниками фокус-групи 
серед мешканців району з 01.11.2018 по 10.11.2018, визначено  потреби 
населення у навчанні з питань надання адміністративних послуг. 

Виявлена низька обізнаність громадян району, які не зверталися за 
отриманням адміністративних послуг, про діяльність центру надання 
адміністративних послуг в Чернігівському районі Запорізької області  та 
можливість отримання  послуг через адміністраторів  центру. 

З метою сприяння підвищенню грамотності та обізнаності громадян з 
питань надання адміністративних послуг, популяризації та надання 
рекомендацій щодо отримання медичних, адміністративних та соціальних 
послуг у Чернігівському  районі 13.11.2018 та 14.11.2018 прийнято участь у 
семінарах для мешканців району та представників фокус-групи, які 
проводилися  із залученням спеціалістів управління соціального захисту 
населення Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області, 
територіального центру соціального обслуговування населення Чернігівської 
селищної ради Чернігівського району Запорізької області, центру первинної 
медико-санітарної допомоги Чернігівської селищної ради Чернігівського району 
Запорізької області . 

З метою виявлення суспільної думки щодо ефективності роботи Центру та 
вивчення очікувань і задоволеності якістю наданих адміністративних послуг 



запроваджене проведення соціологічного опитування шляхом анонімного 
анкетування.  

З метою здійснення підтримки органів самоорганізації населення, 
наближення і доступності процедур надання адміністративних послуг суб'єктам 
звернення, які проживають в найбільш віддалених населених пунктах району, 
організовані та забезпечені з 28.11.2018  виїзні прийоми адміністраторами 
центру надання адміністративних послуг в Чернігівському районі Запорізької 
області громадян на території Ільїнського старостинського округу. Прийом 
громадян, надання консультацій та роз'яснень щодо порядку отримання 
адміністративних послуг, в тому числі актуальних на сьогодні послуг 
соціального характеру, на території Ільїнського старостинського округу 
здійснюється щосереди.   

Перевага в наданні адміністративних послуг через Центр полягає в тому, 
що послуги надаються прозоро, відсутній контакт суб’єкта звернення з 
чиновником. Документи приймаються за описом, відповідні рішення можливо 
отримати в чітко зазначений день, передбачений  законодавством. 

Працівники Центру постійно контролюють терміни розгляду справ та 
надання результатів розгляду.  

Впровадження заходів спрямованих на підвищення якості надання 
адміністративних послуг  та задоволення потреб громадян, ефективної системи 
оцінювання та навчання дають змогу одержувати об’єктивну інформацію щодо 
якості надання адміністративних послуг, до того ж, така система може стати 
основою для оперативного ухвалення управлінських рішень з метою реального 
поліпшення та наближення рівня якості адміністративних послуг до потреб 
замовників. 

Завдяки впровадження проекту "Залучення громадян до процесу 
підвищення якості  надання  адміністративних послуг в Чернігівському районі  
Запорізької області" в рамках проекту “ЦНАП фасилітує удосконалення послуг” 
відбувається зміцнення принципів демократизму в діяльності органів влади та 
місцевого самоврядування, покращення якості та доступності надання 
адміністративних послуг, формування свідомої та активної громади, 
підвищення значимості ролі громади в процесі прийняття владних рішень, 
налагодження соціального партнерства влади і громади, забезпечення 
інформаційної відкритості місцевої влади, удосконалення системи комунікації 
влади з громадою, підвищення рівня згуртованості в громаді. 

 
Один з найголовніших принципів нашої роботи - тісна співпраця 

райдержадміністрації, районної та селищної ради з громадою. Робота апарату та 
структурних підрозділів районної державної адміністрації є відкритою та 
публічною. Постійно оновлюється інформація на офіційному веб-сайті РДА 
(chrda.gov.ua), участь в організованих установою заходах беруть представники 
громадських організацій, громадські активісти, які можуть за бажання вносити 
пропозиції для підвищення рівня публічності роботи райдержадміністрації. 


