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З метою належного інформування громадськості про підсумки діяльності, 

забезпечення прозорості діяльності органів виконавчої влади вашій увазі 
надається звіт про роботу проведену Гуляйпільською районною державною 
адміністрацією протягом 2018 року. 

Основним завданням Гуляйпільської районної державної адміністрації є 
неухильне виконання поставлених завдань визначених в актах і дорученнях 
Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, 
розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, листів 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів, власних розпорядчих 
документів, що включає вирішення проблем соціально-економічного, 
культурного розвитку та поліпшення якості життя мешканців району, 
забезпечення дієвої, конструктивної роботи органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, правоохоронних органів в районі, адміністративно-
господарського та депутатського корпусу, громадськості, підвищення 
авторитету та довіри жителів району до органів виконавчої влади. 

У своїй діяльності Гуляйпільська райдержадміністрація керується 
Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» 
та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, міністерств та центральних органів виконавчої влади, 
розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації, 
Регламентом Гуляйпільської районної державної адміністрації, який 
затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.02.2012 № 
43.  

З березня 2011 року при Гуляйпільській райдержадміністрації діє 
Громадська рада у складі 26 осіб. Ця Рада відзначається активністю та є 
надійним ланцюжком взаємовідносин влади з громадськістю. Голова Ради є 
членом колегії райдержадміністрації, членом Ради оборони Гуляйпільського 
району. 

Протягом  2018 року проведено 168 нарад, з них: загальнорайонних - 83, 
внутрішніх за участю голови райдержадміністрації –52. Під час проведення 
нарад надаються письмові та усні доручення, заслуховуються звіти про роботу 
та порушуються проблемні питання, з яких приймаються відповідні рішення. 

В районній державній адміністрації сплановано і забезпечено роботу 44 
постійно діючих комісій та рад. 

Проведено 7 семінарів та нарад з керівниками органів місцевого 
самоврядування. У ході підготовки семінарів враховано пропозиції керівників 
органів місцевого самоврядування, установ та організацій району щодо 
актуальних соціально-економічних питань. Для роз’яснення та обговорення цих 
питань були залучені керівники та спеціалісти управлінь і відділів 
райдержадміністрації, районної ради, Гуляйпільського відділення Пологівської 
об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області, 
Оріхівського управління ГУДФС у Запорізькій області, управління Державного 



казначейства в районі, Гуляйпільської районної філії Запорізького обласного 
центру зайнятості та інших територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади. На семінари винесено і розглянуто 21 питання. Як правило, 
на семінарах присутні журналісти місцевої газети, які і висвітлювали 
проведення семінарів у своїх випусках та на веб-сторінці районної газети та 
райдержадміністрації. 

Практикуються виїзні наради з керівниками закладів соціальної сфери 
територій та місцевими депутатами, громадськістю з актуальних питань 
соціально-економічного розвитку, які проводяться головою 
райдержадміністрації спільно із заступниками і керівниками установ району та 
дають змогу безпосередньо через пряме спілкування вирішувати проблемні 
питання життєдіяльності. Такі наради, наприклад, відбулися на територіях 
Воздвижівської територіальної громади, Малинівської, Полтавської, 
Приютненської, Залізничної, Добропільської сільських рад.  

Опитування керівників органів місцевого самоврядування показало, що 
взаємодія всіх гілок влади на місцях та впровадження вищезазначених форм 
роботи допомагають ефективно вирішувати актуальні питання по забезпеченню 
життєдіяльності сільських територій району. 

Організаційно-методичне керівництво з питань удосконалення роботи 
органів виконавчої влади забезпечувалося шляхом проведення щоквартальних 
засідань методичної ради апарату райдержадміністрації, правового навчання з 
керівниками структурних підрозділів (11 засідань), де розглядалися актуальні та 
проблемні питання щодо удосконалення роботи районної державної 
адміністрації.  

З метою підвищення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої 
влади та правоохоронних органів, недопущення випадків порушення 
громадського порядку на виконання п. 1.2 Протоколу наради голови 
облдержадміністрації із головами райдержадміністрацій від 26.02.2009 року, 
листа обласної державної адміністрації від 11.05.2016 «Про організацію та 
проведення нарад за участю правоохоронних органів» під головуванням голови 
райдержадміністрації проводилися наради з керівниками правоохоронних 
органів та силових структур району, на яких розглядались питання запобігання 
випадків порушень прав і законних інтересів громадян при вирішенні 
корпоративних конфліктів, протидії протиправному захопленню підприємств, 
установ та організацій, зареєстрованих на території району, про криміногенну 
ситуацію на території району та інші проблемні та актуальні питання регіону. 
Всього за звітний період проведено 34 наради. 

Протягом 2018 року Гуляпільською райдержадміністрацією отримано 
2471 документів (з них – 144 заяви від громадян щодо земельних питань), з них 
взято на контроль 1145 (871 – одноразовий контроль та 274 – довгостроковий 
контроль). Всього на довгостроковому контролі, враховуючи попередні роки, 
перебуває 417 документів, з них: розпорядження голови облдержадміністрації – 
84, листи облдержадміністрації - 270, рішення обласної ради - 7, рішення 
районної ради – 40. За звітний період направлено 386 ініціативних листи до 
організацій різних форм власності. 



За 2018 рік порушень виконання контрольних документів та 
несвоєчасного надання інформації зафіксовано не було. Всі відповідальні 
виконавці на належному рівні виконали доручення вищих органів влади та 
надали якісні і повні інформації у визначені терміни. Підтвердженням цього є 
результати моніторингу стану виконавської дисципліни у Гуляйпільській 
райдержадміністрації. 

За 2018 рік головою райдержадміністрації видано 605 розпоряджень, з 
них 115 - з кадрових питань (додаток 5) та 490 - з основної діяльності (64 
розпорядження поставлено на контроль для подальшого виконання, 137 
розпоряджень прийнято з питань відведення земель та передачі їх у власність). 

Переважна більшість виданих розпоряджень – це розпорядження, що 
стосуються основних питань соціально-економічного розвитку району та 
гуманітарної сфери. 137 розпоряджень прийнято з питань відведення земель та 
передачі їх у власність.  

З метою поліпшення виконавської дисципліни, згідно відповідних 
регламентуючих документів та розпорядчих актів, а також на основі 
затверджених в установленому порядку основних напрямків роботи, 
райдержадміністрація здійснює контроль за фактичним виконанням завдань, 
визначених у документах, шляхом проведення перевірок у відділах, 
структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого 
самоврядування Гуляйпільського району.  

Для удосконалення роботи та своєчасної оцінки реального стану справ по 
здійсненню контрольної діяльності, запобігання випадків порушень термінів 
виконання документів органів влади вищого рівня, посилення виконавської 
дисципліни та усунення виявлених недоліків райдержадміністрація плідно 
співпрацює із структурними підрозділами та органами місцевого 
самоврядування та неухильно дотримується Регламенту райдержадміністрації в 
частині контролю, забезпечення не тільки своєчасного, а й якісного виконання 
документів та завдань, визначених у них.  

Одним з основних та відповідальних завдань в роботі із зверненнями 
громадян в райдержадміністрації залишається своєчасне реагування на 
проблемні питання порушені громадянами, виявлення причин, що породжують 
їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань, 
вжиття заходів щодо подальшого їх упередження та забезпечення захисту прав 
громадян. 

У районній державній адміністрації робота по розгляду звернень 
громадян здійснюється згідно Конституції України, Закону України «Про 
звернення громадян», постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.08 
№348, указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування» та інших законодавчих актів. 

Згідно плану роботи районної державної адміністрації на 2018 рік 
питання стану роботи зі зверненнями громадян двічі на рік розглядалося на 
засіданнях колегії при голові райдержадміністрації.  



В райдержадміністрації проводиться практика звітування керівників 
структурних підрозділів райдержадміністрації та голів сільських, селищної та 
міської рад перед головою райдержадміністрації щодо забезпечення вимог 
законодавства по розгляду звернень громадян на засіданнях постійно діючої 
комісії по розгляду звернень громадян. Відповідно до графіку за 12 місяців 2018 
року проведено 11 засідань, заслухано 30 звітів щодо роботи зі зверненнями 
громадян на підпорядкованих територіях та відповідно до компетенції органів 
місцевого самоврядування та виконавчої влади. 

Головою райдержадміністрації, першим заступником голови, 
заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації проведено 
126 прийомів (2017 – 155) у приміщенні райдержадміністрації, звернулося 123 
громадянина (2017 – 189) та 55 виїзних прийомів на території району (2017 – 
62), звернулося 78 громадян (2017 – 88).  

Кожного третього понеділка місяця у районній державній адміністрації 
здійснюється пряма «гаряча» телефонна лінія головою або першим 
заступником голови, заступником голови райдержадміністрації. За звітній 
період 2018 року проведено 12 прямих телефонних лінії. Надійшло 14 
звернень від громадян на пряму «гарячу» телефонну лінію, порушено 15 
питань, за результатами проведення яких дано 7 доручень, на 8 питань – 
надано роз’яснення. 

З 10 вересня 2008 року в райдержадміністрації діє «Телефон довіри», за 
яким громадяни можуть звертатися з інформацією про факти корупції та інші 
зловживання з боку працівників органів влади, пропозиціями щодо 
підвищення ефективності роботи органів державної виконавчої влади щоденно 
(крім суботи, неділі, святкових днів) з 14 00 до 16 00. Телефон 4-17-59.  

Враховуючи вимоги чинного законодавства з регулювання звернень 
громадян до органів виконавчої влади, в райдержадміністрації постійно 
здійснює консультації з надання юридичної допомоги громадська приймальня, 
що діє в юридичному секторі апарату.  

Затверджено графік особистого прийому громадян завідувачем 
юридичного сектору апарату райдержадміністрації – щочетверга з 13.30 до 
17.00 години, але прийом громадян проводиться щоденно, незалежно від 
визначеного дня та часу. За 12 місяців 2018 надано усні консультації 53 
особам. 

Крім цього, на території району діє проект «Соціальний мобільний 
офіс». За 12 місяців 2018 року проведено 36 виїзних прийомів та прийнято 215 
громадян району. Зустрічі проводилися за участю представників 
райдержадміністрації, управління юстиції, Пенсійного фонду, управління 
соціального захисту населення, РВ УМВС, районної прокуратури. 

Протягом 2018 року на адресу райдержадміністрації надійшло 346 
звернень  громадян. 7 колективних звернення громадян, повторних – 5.  

Загальна кількість громадян, які звернулися, становить 451 громадянин, 
порушено 355 питань (за 12 міс. 2017 – 400 звернень,  порушено 412 питань).  

Серед авторів звернень, що надійшли переважають такі категорії: 89 – 
пенсіонери, 65 – робітники, 46 – безробітні, 38 – працівники бюджетної сфери, 



34 – інваліди, 29 – жителі села, 11 - учасники АТО, 7 – підприємців, 3 - 
багатодітні. Усі звернення опрацьовані своєчасно та передані безпосереднім 
виконавцям. На письмові звернення заявникам надсилається письмова 
відповідь про наслідки розгляду звернення та прийняте рішення. 

З 346 звернень, що надійшли протягом 2018 року, 8,70% (30) вирішено 
позитивно, на 89,9% (311) звернень надано кваліфіковані роз’яснення, 2,40 % 
(5) розглянуті та перебувають в стані вирішення, ці звернення надійшли у 
другій половині грудня та потребують місячного терміну розгляду. 

За 12 місяців 2018 року з урядової гарячої лінії надійшло 55 звернень (за 
12 міс. 2017 року – 57), на які вчасно надані відповіді до обласної державної 
адміністрації та заявникам. Питання, що порушувались у даних зверненнях 
стосувались забезпечення ліками на безоплатній основі, житлово-
комунального господарства та благоустрою, водозабезпечення, 
електропостачання, матеріальної допомоги, надання субсидії, про зарахування 
дитини до дитячого садочка та виплати орендної плати. Також надійшло 13 
звернень з обласного контактного центру. 

Спільна робота райдержадміністрації, районної ради та органів місцевого 
самоврядування у 2018 році була спрямована на забезпечення життєдіяльності 
та вирішення проблемних питань територій, активізацію волонтерського руху в 
районі, благодійництво та допомогу українській армії. 

Керівництво та начальники управлінь і відділів райдержадміністрації 
постійно беруть участь у засіданнях сесій та постійних комісій районної та 
міської рад, звітують перед депутатами з питань виконання 
райдержадміністрацією делегованих повноважень. 

За участю райдержадміністрації прийнято 57 рішень районної ради з 
питань соціально-економічного розвитку територій, бюджету, затвердження 
районних програм. 

За поданням райдержадміністрації, Гуляйпільською районною радою 
затверджено і діє 58 Програм різного напрямку, до реалізації яких залучені 
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, державні, громадські та 
релігійні організації, підприємці та трудові колективи. 

Промисловість 
На сьогодні промисловий сектор Гуляйпільського району нараховує 2 

промислові підприємства: Це підприємства металургії та оброблення металу - 
дочірні підприємства акціонерного товариства «Мотор Січ»: Гуляйпільський 
машинобудівний завод» та «Гуляйпільський механічний завод». 

Також, в обсяг реалізованої промислової продукції району зараховуються 
обсяги наданих послуг з централізованого водо-, теплопостачання та 
водовідведення. 

Обсяг реалізації промислової продукції по району за 2018 рік складає 
27,9 млн. грн. Темп росту до факту 2017 року становить 150,8 %. 

Питома вага заводів акціонерного товариства «Мотор Січ» в 
загальнорайонному обсязі реалізованої промислової продукції складає 58,3 %. 



По Гуляйпільському машинобудівну заводу обсяг реалізованої 
промислової продукції за 2018 рік становить 6 млн. 445,1 тис. грн. Темп росту 
до попереднього року становить 157,6 %.  

По Гуляйпільському механічному заводу обсяг реалізованої промислової 
продукції за 2018 рік складає 9 млн. 706,4 тис. грн. Темп росту до попереднього 
року становить 135,5 %.  

На даний час 97-99 %% виробленої продукції заводів є серійна продукція 
(комплектуючі запчастини) головному підприємству до авіаційних двигунів. 
Решту займає виготовлення продукції та надання послуг на сторону. 

Інвестиції 
Очікуваний обсяг капітальних інвестицій за 2018 рік складає 194,3 млн. 

грн. 
Більшу частку із загального обсягу капітальних інвестицій  спрямовано 

на придбання машин, обладнання та інвентарю – майже 70,0 %.  
Головним джерелом інвестування капітальних вкладень в районі 

залишаються власні кошти підприємств та організацій, які складуть 95,0 %. 
Джерелами інвестування в соціальній сфері стали кошти субвенції 

державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій, субвенції 
державного бюджету на інфраструктурні проекти для об’єднаних 
територіальних громад, кошти Державного дорожнього фонду, кошти 
обласного та місцевих бюджетів району, грандові вливання міжнародних 
Програм.  

У 2018 році Гуляйпільська міська та Воздвижівська сільська об’єднані 
територіальні громади району отримали з державного бюджету субвенцію на 
інфраструктурні проекти в сумі 6 млн. 831,4 тис. грн., які освоєні в повному 
обсязі. За рахунок інфраструктурної субвенції проведені ремонтні роботи в 
закладах соціальної сфери та придбана комунальна техніка. 

1. Енергозбереження 
Особлива увага була приділена інвестиційним проектам, направленим на 

економію використання енергоресурсів і бюджетних коштів на їх оплату, 
приведення температурного режиму в приміщеннях закладів соціальної сфери 
до санітарно-гігієнічних норм і створення в них належних умов перебування 
людей. 

Найвагомішими інвестиційними проектами, які були впроваджені у 2018 
році, або впровадження яких завершилося у звітному році, є: 

«Реконструкція системи опалення з встановленням твердопаливних 
котлів КЗ «Темирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ГРР за адресою: вул. Миру, 16, с. 
Темирівка, Гуляйпільського району Запорізької області». Кошторисна вартість 
об’єкту - 1 млн. 942,637 тис. грн. 

- «Реконструкція зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та 
каналізації КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер» ГРР за адресою: вул. Цвітна, 
5 м. Гуляйполе Запорізької області». Кошторисна вартість об’єкту –  1 млн. 
400,040 тис. грн.  

- «Капітальний ремонт котельної з водонагрійними котлами НИИСТУ-5 
КЗ «Добропільська ЗОШ I-III ступенів» ГРР за адресою: вул. Перемоги, 50А, с. 



Добропілля, Гуляйпільський район, Запорізька область». Кошторисна вартість 
об’єкту – 712,154 тис. грн. 

- «Капітальний ремонт котельної з водонагрійними котлами НИИСТУ-5 
КЗ «Малинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ГРР за адресою: вул. Космічна, 21, с. 
Малинівка, Гуляйпільскьий район, Запорізька область». Кошторисна вартість 
об’єкту – 744,182 тис. грн.  

- «Капітальний ремонт по заміні вікон в будівлі КЗ «Полтавська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів» ГРР за адресою: Запорізька область, Гуляйпільський район, с. 
Полтавка, вул. Санжарівська, буд. 44» (термін впровадження – 2017/2018 
роки). Кошторисна вартість об’єкту – 784,110 тис. грн.  

У 2016 році район підготував та подав заявки на фінансування проектів 
по проведенню ремонтних робіт в закладах соціальної сфери в рамках 
підтримки східної України Федеративною Республікою Німеччина. В 
результаті цього за рахунок грантових коштів Проекту «Розвиток соціальної 
інфраструктури» Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 
протягом 2017-2018 років проведена реконструкція будівлі Гуляйпільського 
колегіуму Лідер»: здійснене утоплення зовнішніх стін, замінена покрівля даху, 
облаштована підмостка кругом будівлі та виконано ряд інших будівельних 
робіт на загальну суму 7 млн. 198,6 тис. грн. Крім того, були придбані меблі для 
шкільних класів і їдальні, та тренажерне обладнання для спортивного залу. 

Охорона здоров’я 
Оновлено матеріально-технічну базу медичних закладів: 
- Автомобіль «Газель» - швидка медична допомога - класу «А» - 619,8 

тис. грн. (субвенція з державного бюджету на соціально-економічний 
розвиток). 

- Два легкові автомобілі спеціального призначення для медичної 
допомоги ЗАЗ-SENS – 394,5 тис. грн. (субвенція державного бюджету на 
розвиток інфраструктури ОТГ). 

- 11 одиниць комп’ютерної техніки (станом на 01.01.2019р. підписано 19 
тис. 140 декларацій про вибір сімейного лікаря – 73 % населення району) – 
193880 грн. (безповоротна фінансова підтримка Німецького товариства 
міжнародного співробітництва (GIZ). 

- Два прилади для ультразвукової діагностики Mindraу ДС-30 з двома 
датчиками (для череневої порожнини, молочної та щитоподібної залоз) – 1 млн. 
287 тис. 252 грн. (988 тис. 252 грн. - субвенція з державного бюджету на 
соціально-економічний розвиток та 299,0 тис. грн. – обласний бюджет). 

- Автоматичний гематологічний аналізатор (аналізатор крові за 1 хвилину 
по 20 параметрам) – 156,160 тис. грн. (151,460 тис. грн. – безповоротна 
фінансова підтримка Німецького товариства міжнародного співробітництва 
(GIZ) та 4,7 тис. грн. – бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної 
територіальної громади. 

Освіта 
У 2018 році на придбання комп’ютерної техніки, комплектів парт зі 

стільцями, дидактичного матеріалу тощо витрачено 2 млн. 017 тис. 530 грн. (1 
млн. 017 тис. 058 грн. – державний бюджет та 1 млн. 472 грн. - кошти 



районного бюджету та бюджетів Гуляйпільської міської ОТГ та Воздвижівської 
сільської ОТГ). 

Розвиток інклюзивного освітянського середовища – у 2018 році створено 
комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Гуляйпільської міської 
ради. Станом на 01.01.2019 року в загальноосвітніх школах діє 16 інклюзивних 
класів та 2 групи в закладі дошкільної освіти ясла-садку «Сонечко». 

Придбаний шкільний автобус для Темирівської загальноосвітньої школи -
1 млн. 048 тис. 694 грн. та бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної 
територіальної громади – 550,806 тис. грн. 

Заклади фізичної культури 
В рамках Державної програми «Будівництво футбольних полів зі 

штучним покриттям в регіонах України» на стадіоні «Сільмаш» в м. Гуляйполе 
облаштоване міні-футбольне поле з штучним покриттям розміром 20м х 40м. 
Вартість реалізації проекту – 1 млн. 397 тис. 740 грн., в тому числі: 

- 700,0 тис. грн. – державний бюджет 
- 300,0 тис. грн. – обласний бюджет 
- 397,740 тис. грн. – бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної 

територіальної громади. 
Заклади культури 
За рахунок коштів обласного бюджету ведеться реконструкція культурно-

спортивного комплексу «Сучасник» в м. Гуляйполе. Кошторисна вартість 
об’єкту становить 9 млн. 057,955 тис. грн. 

Дорожньо-транспортне господарство 
Набирає темпи відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури. На 

ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення у 2018 році використано 30 млн. 690 тис. грн. 
Дорожнє покриття відремонтоване на площі 68 тис. 200 м2. Джерела 
фінансування ремонтних дорожніх робіт: субвенція з державного бюджету, 
обласний та місцеві бюджети району. 

На ремонт та експлуатаційне утримання доріг комунальної власності 
місцевими бюджетами району у 2018 році профінансовано 6 млн. 739,3 тис. 
грн. Відремонтовано 15 тис. 235 м2 дорожнього покриття. 

В районі забезпечене автобусне сполучення між районним центром – 
містом Гуляйполе та сільськими населеними пунктами.  

З метою забезпечення реалізації державних гарантій для осіб пільгових 
категорій, які мають право на безоплатний проїзд автомобільним транспортом 
загального користування на приміському сполученні та у зв’язку з відсутністю 
субвенції державного бюджету на відшкодування збитків автотоперевізникам 
за перевезення пільгових категорій населення, щорічно приймається Програма 
забезпечення перевезення на автобусних маршрутах загального користування, 
які не виходять за межі Гуляйпільського району, громадян пільгових категорій.  

Кошти на фінансування даної Програми виділяються районним, міським, 
селищним та сільськими бюджетами. Так, у 2018 році загальний обсяг її 
фінансування склав 878,2 тис. грн., що забезпечило 100-відсоткове покриття 
збитків автотранспортному підприємству за перевезення пільговиків. 



Адміністративні послуги 
У квітні 2018 року відкрито Центр надання адміністративних послуг 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади. 
Ремонтні роботи виконані та придбане обладнання (350,411 тис. грн.) за 

рахунок коштів міського бюджету.  
Офісні меблі, оргтехніка, програмна продукція придбані та облаштований 

дитячий ігровий куточок (108,110 тис. грн.)  за рахунок безповоротної 
фінансової підтримки  Німецького товариства міжнародного співробітництва 
(GIZ). 

Між Гуляйпільською районною державною адміністрацією та 
Гуляйпільською міською радою підписана декларація про наміри щодо 
створення спільного Центру надання адміністративних послуг ОМС (ОТГ) та 
РДА (з ліквідацією ЦНАП РДА) у Гуляйпільській об’єднаній територіальній 
громаді Гуляйпільського району Запорізької області. 

Також, підписаний Акт звірки адміністративних послуг, що надавалися 
через Центр надання адміністративних послуг Гуляйпільської районної 
державної адміністрації та надаються в даний час через управління «Центр 
надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської 
міської ради населенню, суб’єктам господарювання та бюджетним установам 
всього району    

Загальна характеристика виконання бюджету 
До зведеного бюджету Гуляйпільського району входить 8 бюджетів: 
 6 бюджетів сільських рад; 
 бюджет Залізничної селищної ради; 
 районний бюджет 
Планові призначення по виконанню доходної частини загального фонду 

зведеного бюджету Гуляйпільського району за 2018 рік виконано на 122,7%. На 
звітний рік місцевими радами було затверджено доходи в сумі 28 924,5 тис.грн., 
фактично надійшло до бюджету 35 496,5 тис.грн. Сума перевиконання склала 
6 572,0 тис.грн. 

  
В порівнянні з фактом 2017 року, надходження в звітному 2018 році 

збільшились  на 5 367,4 тис.грн, приріст становить 17,8%.  
По основних джерелах доходів виконання  плану 2018 року: 
- податок та збір на доходи фізичних осіб            – 131,6% 
- акцизний податок      – 113,4% 
- місцеві податки        – 114,7% 
у тому числі: 
o податок на нерухоме майно    – 137,7% 
o плата за землю       – 104,2% 
o транспортний податок      – 153,8% 
o єдиний податок з підприємців                                  – 128,0% 
o єдиний податок  4 група (сільгосп.)                         – 121,8% 
-    неподаткові надходження      – 146,8% 



Планове завдання по наповненню бюджету 2018 року виконано всіма 
місцевими бюджетами.  

Найбільший внесок в наповнення місцевого бюджету Гуляйпільського 
району належить сільськогосподарській галузі, питома вага надходжень від якої 
становить 64,6% в загальній сумі доходів. 

Бюджетоутворюючими підприємствами району, які найбільше сплатили 
податків на рахунок місцевого бюджету Гуляйпільського району у 2018 році є: 

 СВК „Любимівський” – 12,4% питома вага (4 411,5 тис.грн.) 
 ТОВ „Батьківщина” – 11,9% питома вага (4 228,5 тис.грн.) 
 ТОВ „Перемога”   –  8,9% питома вага (3 162,9 тис.грн.) 
 ТОВ „Авангард”  –   8,5% питома вага (3 023,3 тис.грн.) 
 ТОВ „Полтавка – 1”  –   3,9%  питома вага (1 397,1 тис.грн) 

 
У тому числі в розрізі податків (тис.грн.): 

Назва підприємства ПДФО 
(60,0%) 

Плата за 
землю 

Єдиний 
податок з с/г 
товаровир. 

Всього 

СВК „Любимівський” 1 602,0 1 430,2 1 379,3 4 411,5 
ТОВ „Батьківщина” 1 946,1 653,0 1 629,4 4 228,5 
ТОВ „Перемога” 1 605,4 332,8 1 224,7 3 162,9 
ТОВ „Авангард” 1 286,1 478,7 1 258,5 3 023,3 
ТОВ „Полтавка -1”    656,1 133,3 607,7 1 397,1 

 
В структурі доходів зведеного бюджету Гуляйпільського району 

найбільшу питому вагу становлять  надходження податку на доходи фізичних 
осіб – 46,7% загального фонду. 

У звітному 2018 році при плані 12 600,0 тис.грн. мобілізовано даного 
виду надходжень на суму 16 579,2 тис.грн., перевиконання нараховує 3 979,2 
тис.грн., або на 31,6% більше від запланованого.  

У порівнянні з відповідним періодом минулого 2017 року, збільшення 
надходжень податку на доходи фізичних осіб нараховує 2 354,0 тис.грн, або на 
16,5%.  

Плата за землю займає 21,5 % питомої ваги в доходах загального 
фонду.  

При планових зобов’язаннях 7337,7 тис.грн. фактично надiйшло плати за 
землю на суму 7645,8 тис.грн. (104,2%), або на 308,1 тис.грн. більше планових 
призначень. 

Порівняно з періодом минулого 2017 року, коштів мобілізовано на 398,7 
тис.грн., або на 5,5% більше. 

Виконання планового завдання 2018 року по єдиному податку для 
фізичних осіб становить 128,0%. При плані 373,9 тис.грн., фактично 
мобілізовано 478,5 тис.грн., що на 104,6 тис.грн. більше від запланованого.  



В порівнянні із відповідним періодом минулого року, надходження 
єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва збільшились на 121,2 
тис.грн. (на 33,9%). 

Єдиний податок з фізичних осіб у 2018 році сплачувався 56 платниками, 
що на 11 більше від  кількості зареєстрованих у 2017 році. 

Виконання планових призначень по єдиному податку з 
сільськогосподарських товаровиробників становить 121,8%. При плані 6802,5 
тис.грн. фактично надійшло 8284,3 тис.грн., що на 1481,8 тис.грн. більше від 
запланованого. Порівняно з показником минулого року, даного податку в 
звітному році надійшло на 1 882,0 тис.грн., або на 29,4% більше. 

На утримання установ та закладів бюджетної сфери по загальному фонду 
зведеного бюджету Гуляйпільського району передбачено кошти в сумі 203805,8 
тис.грн., касові видатки становлять 194609,4 тис.грн.  

На заробітну плату з нарахуванням при планових показниках 33985,0 
тис.грн. касові видатки склали 32956,4 тис.грн., або 97,0 % . 

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів при планових 
призначеннях 26,6тис.грн. касові видатки склали 22,9тис.грн., або 86,1 %. 

На придбання продуктів харчування при планових показниках 441,6 
тис.грн. касові видатки проведено в сумі 421,3тис.грн., або виконано на 95,4%. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв при затверджених 
показниках в сумі 2842,4 тис.грн. витрачено кошти в сумі 2618,6 тис.грн., або  
виконано на 92,1%. 

Субсидії і поточні трансферти при планових показниках 23825 тис.грн. 
касові видатки склали 22146,7тис.грн., або виконано на 93,0 %. 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду на кінець року 
становить 6,5 тис.грн. в т.ч. КЕКВ 2210-6,5 тис.грн. попередня оплата за 
періодичні видання . 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату 
становить 7286,7 тис.грн, в зв’язку недофінансуванням державних субвенцій по 
пільгах та субсидіях в т.ч. КЕКВ 2240-0,8 тис.грн., КЕКВ2730-7285,9 тис.грн.  

За рахунок субвенцій з державного бюджету на надання населенню пільг 
та житлових субсидій перераховано коштів на загальну суму 52957,1 тис.грн. 

Допомога сім’ям з дітьми, державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім’ям, допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 
виплачена у сумі 47551,1 тис.грн., допомога на дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування в прийомних сім’ях профінансована у сумі 
1067,6тис.грн.  

Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних 
установ Гуляйпільського району та державних соціальних допомогах станом на 
01.01.2019 року відсутня. 

Містобудування та архітектура 
Відділом містобудування та архітектури Гуляйпільської 

райдержадміністрації ведеться облік забезпеченості містобудівною 
документацією населених пунктів на території району. Впродовж 2018 року 
розроблено та затверджено 5 нових генеральних планів для сіл Любимівка, 



Мирне, Загірне, Чарівне та Дорожнянка. Перед затвердженням, усі проекти 
генпланів проходили процедуру громадських слухань. 

У 2018 році розпочато розроблення містобудівної документації на села 
Полтавка, Приютне, Верхня Терса, Воздвижівка, Долинка, Успенівка, 
Гуляйпільське, Рівнопілля, Яблукове, Зелене, Новомиколаївка, Новогригорівка, 
Темирівка, Обратне, Червоне та селище Залізничне. 

У 2018 році продовжувалася робота щодо реалізації в районі Закону 
України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”. На території 
Гуляйпільського району створено 2 ОТГ – Гуляйпільська міська та 
Воздвижівська сільська. Не за перспективним планом у 2018 році в 
Гуляйпільському районі утворилася Малинівська сільська об'єднана 
територіальна громада Гуляйпільського району. Також, Добропільська сільська 
рада виявила бажання та ініціювала приєднання до Воздвижівської сільської 
об'єднаної територіальної громади. 

Також відділом в межах своїх повноважень, постійно контролюється 
процес забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями засобами 
для безперешкодного доступу до об’єктів житлового і громадського 
призначення. Протягом року проведено моніторинг об’єктів соціальної сфери 
по сільським радам району. За останні роки забезпечено доступ до 
першочергових об’єктів громадського та житлового призначення, об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури. 

За 2018рік відділом містобудування та архітектури підготовлено 104 
висновки про погодження проектів землеустрою щодо відведення, або зміни 
цільового призначення земельних ділянок. 

Протягом 2018 року відділом містобудування та архітектури надавалися 
методичні, консультативні допомоги суб’єктам містобудування, які здійснюють 
будівництво та проектування на території району. Громадянам які зверталися з 
питаннями що належать до компетенції відділу були надані роз’яснення та 
відповідні документи. 

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації 
забезпечено виконання завдань визначених Президентом України та Урядом, 
вирішення питання стабільного виробництва продукції сільгосппідприємствами 
району, успішного проведення комплексу робіт по збору урожаю 2018 року 
ранніх колосових та зернобобових культур, підбиття підсумків змагання серед 
колективів комбайнових агрегатів на збиранні ранніх зернових і зернобобових 
культур та працівників галузі тваринництва за підсумками роботи до свята Дня 
працівників сільського господарства України, проведення комплексу робіт по 
посіву озимих під урожай 2019 року, соціального захисту населення в частині 
виплати орендної плати за земельні частки (паї), проведення вкрай важливого 
заходу «Врожай – 2018», участь у благодійній допомозі Збройним Силам 
України.  

Сільське господарство залишається провідною галуззю економіки 
району, основним наповнювачем місцевих бюджетів,стан справ якого впливає 
на рівень та якість життя населення, стабільну роботу галузей, що 
переробляють продукцію, формування експортного потенціалу і завдяки 



плановій та системній роботі відділу агропромислового розвитку з 
сільгосппідприємствами всіх форм власності, установами, організаціями району 
досягнуто слідуючих показників: 

У 2018 році площа збирання зернових колосових та зернобобових 
культур в районі становила 36047га, що на 1202 га більше, ніж у минулому 
році. В тому числі озимої пшениці 29614 га, що більше проти минулого року на 
866 га. 

В господарствах району зібрано зернових та зернобобових культур в 
кількості 95906 тонн, при середній урожайності 26,1 ц/га: в т.ч. озимої пшениці 
зібрано81389 тонн, при середній урожайності 27,5 ц/га; 

Обсяг валового збору соняшника становить 44,0тис. тонн, при середній 
урожайності 16,1 ц/га, 5 місце в області. 

Виробничою програмою в 2019 році заплановано отримати 120,3тис.тонн 
зернових культур при середній урожайності 31,9 ц/га, соняшнику 38,9тис.тонн 
при середній урожайності 21,0 ц/га.  

Для отримання зазначеного врожаю в планах на майбутнє аграрії району 
заклали основу підурожай 2019 року.  
Озимої пшениці – 28895,6 га (99,3 % завдання); 
Озимого ячменю – 3468,7 га (115,6 % до завдання); 
Озимого жита – 10га (100%); 
Озимого ріпаку– 4754,1 га (посів не планувався). 

У районі не тільки зберегли, а й відроджують тваринництво 9 
сільськогосподарських підприємств району: за 2018 рік чисельність поголів’я  
склала: ВРХ2454 гол., зокрема корів - 707 гол.,свиней - 8749 гол., овець – 645 
гол. 

Станом на 01.01.2019 виробництво курячих яєць склало 124,6 млн. штук. 
(100,5 %). 

За 2018 рік сільськогосподарськими  товариствами району вироблено2500 
тонн молока та реалізовано124 3тонн м’яса. 

Спеціалістами відділу постійно проводиться моніторинг виробництва 
продукції рослинництва та тваринництва сільгосппідприємствами району, 
надання дорадчих та консультаційних послуг.  

За 2018 рік надійшло 95 звернень громадян, на які було надано 
спеціалістами відділу обґрунтовані відповіді. В пореформений період 
новостворені сільгосппідприємства будували свої виробничі відносини на 
умовах оренди земельних ділянок і майнових паїв у їх власників, ці питання 
актуальні і на даний час, тому 20 звернень, які надійшли протягом 2018 року, в 
тій чи іншій мірі стосуються питань, пов’язаних з проведеним реформуванням, 
розрахунків за паї, розірвання договірних відносин.  

За 2018 рік відділом агропромислового розвитку розроблено 134 проекти 
розпоряджень голови райдержадміністрації.  

В районі проведено захід «Врожай 2018» із залученням правоохоронних 
органів та органів місцевого самоврядування. На території Гуляйпільського 
району проведено моніторинг стану використання сільськогосподарських 



земель орієнтовною площею 108758,55 га, що становить 100 % від загальної 
площі земель що підлягають моніторингу. 

Передано в оренду не витребуваних (нерозподілених) земельних ділянок 
часток (паїв) площею близько 700 га. Добровільно підвищено орендну ставку 
суб’єктами господарювання, та складенні додаткові угоди до договорів оренди 
не витребуваних (нерозподілених) земельних ділянок часток (паїв) на площі 
близько 245 га. 

За даними Оріхівського управління ГУ ДФС у Запорізькій області 
добровільно задекларованих на початок року додаткових надходжень становить 
близько 1,0 млн. грн.. надходження від нових договорів заключних у 2018 році 
становить близько 500 тис. грн. 

Основне завдання, яке стоїть перед сільгоспвиробниками на майбутній 
рік – це збільшення виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок 
стабілізації поголів’я сільгосптварин (як корів, так і свинопоголів’я) та 
валового виробництва зернових та зернобобових культур, що дозволить 
виконання наміченої програми виробництва рослинницької та тваринницької 
продукції у 2019 році. 

Стан пожежної, техногенної безпеки та виробничого і невиробничого 
травматизму 

Протягом 2018 року в населених пунктах і на об’єктах різних форм 
власності району виникло 55 пожеж (92 - за аналогічний період в 2017 році (–
59,7%). Економічні втрати від пожеж за 12 місяців 2018 року склали: прямі 
збитки – 615 201 грн., побічні збитки – 15779280 грн. 

На пожежах загинуло 5 людей . 
Основними причинами пожеж та загорянь у 2018 року стали: 
 необережне поводження з вогнем – 32 (58,1 %) 
 коротке замикання електропроводки – 8 (14.5%) 
 підпал – 7 (12.7%) 
 порушення ППБ при експлуатації опалювальних печей – 5 (9%) 
 дитячі пустощі з вогнем-1(1.8 %) 
 порушення ППБ при влаштуванні та експлуатації газових приладів-
1(1.8 %) 
 самозаймання речовин та матеріалів-1 (1.8 %) 
Аналіз умов, які сприяли загибелі людей на пожежах у поточному році, 

показав, що 3 випадки загибелі стався через порушення ППБ при експлуатації 
опалювальних печей, 1 випадок загибелі через коротке замикання 
електропроводки. 1 випадок загибелі через необережне поводження з вогнем. 

Виявлено та знешкоджено 4 вибухонебезпечний предметів. 
Кількість випадків виробничого травматизму зафіксовано 3. 
Випадків невиробничого травматизму зафіксовано 957, з них 30 із 

смертельним наслідком. 
На водоймах району загинуло 4 людини (ставки м. Гуляйполе, с. 

Марфополь, с. Любимівка, с. Святопетрівка). Три випадки сталися при рибній 
ловлі, один – при невстановлених обставинах. У порівнянні з аналогічним 



періодом минулого року кількість загиблих на водних об’єктах збільшилась на 
3 випадки. 

Відповідно до наказу начальника цивільного захисту Гуляйпільського 
району – голови районної державної адміністрації від 29.01.2015 № 1 «Про  
переведення районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту у режим підвищеної готовності» систему 
цивільного захисту Гуляйпільського району переведено у режим підвищеної 
готовності до здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного 
захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та 
інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації; 

Оповіщення місцевих органів влади про виникнення надзвичайних 
ситуацій проводиться відповідно до Схеми інформування при виникненні 
надзвичайних ситуацій, аварій та резонансних подій в районі, яка затверджена 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.05.2013 № 164. 

Оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій проводиться 
силами чергових змін райдержадміністрації, РВ ГУМВС України в Запорізькій 
області, районного сектору ГУ ДСНС України в Запорізькій області, цеху 
електрозв’язку «Укртелеком», міської та сільських рад, чергово-
диспетчерськими службами потенційно-небезпечних об’єктів.  

Служба оповіщення та зв’язку в районі (на базі «Укртелекому») має 
автоматизовану систему оповіщення з включенням до неї Системи 
централізованого виклику на 100 абонентів. В централізовану систему 
оповіщення районного цеху електрозв’язку введено службові та домашні 
телефони керівного складу району. Масове оповіщення населення, при 
необхідності, передбачається здійснювати по системі місцевого проводового 
радіомовлення. 

Для підвищення готовності системи централізованого оповіщення, 
передачі сигналів цивільної оборони за рахунок коштів, передбачених в 
районній цільовій Програмі розвитку цивільного захисту у 2011 році було 
придбано та встановлено електросирену С-28 з включенням її в централізовану 
систему оповіщення. Вона встановлена на даху КЗ "Районний будинок 
культури" в центрі м. Гуляйполе, знаходиться в задовільному стані та готова до 
використання за призначенням, що підтверджується періодичними перевірками 
її на працездатність шляхом короткочасного запуску. 

Діють 2 заводські сирени цивільного захисту заводів ДП "Гуляйпільський 
машинобудівний завод"(ручна) та ДП "Гуляйпільський механічний завод"  ПАТ 
"Мотор Січ" (електрична). 

З метою розширення можливостей зовнішнього оповіщення в містах 
масового перебування населення планується використати наявні гучномовці на 
автостанції «Гуляйполе» та КЗ «Районний будинок культури», які знаходяться в 
центрі міста. Ведеться робота з адміністрацією КП «Ринок» з питання 
придбання гучномовця або забезпечення іншими засобами зовнішнього 
оповіщення працівників та відвідувачів місцевого ринку. 



Також, у випадку загрози надзвичайної ситуації, планується 
використання церковних звонів, що значно розширить озвученість території 
міста на населених пунктів району. 

Відповідно до вимог функціонування району у режимі підвищеної 
готовності цивільношго захисту створена та затверджений склад районної 
мобільної групи оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації на 
території Гуляйпільського району. Матеріально-технічне забезпечення техніки 
здійснюється в штатному режимі підприємствами, організаціями та установами, 
які вхолять до складу мобільної групи. У разі виникнення надзвичайної ситуації 
забезпечення паливо-мастильними матеріалами буде відбуватися із районного 
матеріально-технічного резерву. 

 Станом на 15.02.2019 у районному матеріально-технічному резерві 
знаходиться дизельного пального 2630 л. та бензину – 875 л. 

Відповідно до наказу начальника цивільного захисту Гуляйпільського 
району – голови районної державної адміністрації від 07.04.2015 № 5 «Про 
створення районного формування цивільного захисту», створено районне 
формування цивільного захисту, шляхом об’єднання об’єктових формувань – 
ДП «Гуляйпільський машинобудівний завод» ПАТ «Мотор Січ», ТОВ 
«Птахофабрика «Зарічна», КП «Комунсервіс» Гуляйпільської міської ради із 
залученням сил і засобів районної мобільної групи оперативного реагування на 
можливі надзвичайні ситуації на території Гуляйпільського району. 

Спостереження за станом пожежної та техногенної безпеки на потенційно 
небезпечних об’єктах, а також здійснення постійного прогнозування 
можливості виникнення надзвичайних ситуацій ведеться відповідними 
службами (ДСНС і Національної поліції) у штатному режимі функціонування в 
умовах режиму підвищеної готовності. 

На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 09.08.2016 № 496 «Про проведення у 2016-2018 роках 
технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту», головою 
районної державної адміністрації видано розпорядження від 17.08.2016 № 198, 
яким затверджено склад районної комісії з організації заходів, пов’язаних з 
проведенням у 2016-2018 роках технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ. 

Станом на 15.02.2019 у районі на обліку знаходяться 30 захисні споруди 
цивільного захисту, в тому числі: 3 - державної, 12 – комунальної та 15 – 
приватної форм власності. Проведено технічну інвентаризацію 15 захисних 
споруд цивільного захисту: з них 3 державної та 12 (із 12) комунальної форми 
власності.  

ПРУ № 29843, що обліковується за адресою Гуляйпільський район,70231, 
смт. Залізничне, вул. Пушкіна, 6, але фактично відсутнє по факту за вказаною 
адресою знаходиться трьохквартирний приватний житловий будинок без 
підвального або цокольного поверхів. Після проведення з’ясування причин 
щодо неправомірності постановки його на облік та направлення проекту 
розпорядження голови райдержадміністрації «Про виключення з обліку 
захисних споруд цивільного захисту»  м. Київ для погодження з Державною 



службою України з надзвичайних ситуацій справу повернено на 
доопрацювання. 

15 захисних споруд приватної форми власності залишається 
невизначеним, так як їхні власники не визнають сам факт наявності їх у складі 
майнових комплексів. Тому із їх власниками ведеться роз’яснювальна робота з 
питання необхідності проведення техінвентаризації ЗС ЦЗ. Визначені заходи 
щодо упорядкування фонду захисних споруд.  

Рівень інвентаризації захисних споруд становить 50 %. 
Із 30 захисних споруд ЦЗ на території району 29 готові до використання у 

якості найпростіших укриттів, 1 відсутнє. 
Після погодження з Державною службою України з надзвичайних 

ситуацій та розпорядження голови райдержадміністрації від 01.02.2019 № 24 
виключено з обліку 2 ЗС ЦС (протирадіаційні укриття) № 29824 яке 
обліковувалося за адресою - Гуляйпільський район, 70240, с.Полтавка, вул. 
Санжарівська, 54, (Полтавський сільський будинок культури); № 29844, яке 
обліковувалося за адресою - Гуляйпільський район, 70231, смт. Залізничне, вул. 
Матросова, 7, (бувша адміністративна будівля колишнього Гуляйпільського 
асфальтно-бетонного заводу). 

Райдержадміністрацією були проведені розрахунки визначення потреби 
фонду захисних споруд по Гуляйпільському району. Відповідно до розрахунків 
визначення потреби фонду захисних споруд, з урахуванням необхідності 
укриття 100% населення згідно зі статтею 32 Кодексу цивільного захисту 
України, головою райдержадміністрації було видано розпорядження від 
03.11.2017 № 321, яким створено фонд захисних споруд району для захисту 
працюючих змін суб’єктів господарювання, закладів і установ соціальної сфери 
та населення багатоквартирного житлового сектору від факторів небезпеки, що 
виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів 
ураження в особливий період у складі 30 протирадіаційних укриттів (із них 8 
надлишкові), та додаткових 38 найпростіших укриттів – підвальних приміщень 
об’єктів цивільного призначення. 

Відповідно до наказу начальника цивільного захисту Гуляйпільського 
району – голови районної державної адміністрації від 29.01.2015 № 1 «Про 
переведення районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту у режим підвищеної готовності», було зобов’язано 
балансоутримувачів, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності вжити необхідних заходів для приведення у належний стан 
проведення навчань (тренувань) з підвищення життєзабезпечення у період 
проведення антитерористичної операції захисних споруд цивільного захисту та 
підвальних приміщень.  

Керівникам підприємств, установ та організацій всіх форм власності, які 
не мають захисних споруд, рекомендовано укласти договори на укриття своїх 
працівників з підприємствами, установами, організаціями, де вони є. 

Усі захисні споруди цивільного закладу та найпростіші укриття (підвали), 
які можуть бути використані для укриття населення готові до використанням за 
призначенням.  



Матеріальний резерв району створений відповідно до районної Програми 
створення та нарощування матеріально-технічного резерву на 2017-2020 роки, 
яка затверджена рішенням районної ради від 23.12.2016 № 5. На 2018 рік 
заплановано залучити 50 тис.грн. з місцевих бюджетів на виконання Програми. 

Станом на 15.02.2019 у районному матеріально-технічному резерві 
знаходиться дизельного пального 2630 л. та бензину – 875 л. 

Відповідно до Номенклатури та норм накопичення матеріально-
технічних засобів, будівельні матеріали зарезервовані на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій на території району за договором від 12.01.2015 року 
між Гуляйпільською райдержадміністрацією та ФОП Кубрак В.В., а саме: 
шиферу - 400 листів; скла віконного-200 м2; рубероїду 60 рулонів; 
єврорубероїду 20 рулонів, мішків-500 шт; пилолісу (дошка) – 5 м3; електродів – 
20 кг.; карбіту – 10 кг.; бітуму – 20 кг.; цвяхів – 100 кг.; фанери (ДВП, ДСП) – 
25 м2; арматури різного діаметру 0,2т.; цегли 3 тис.шт.  

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту району у 2018 
році на території району були проведені: 

- тренування органів управління та сил цивільного захисту щодо дій у 
разі виникнення НС при аварії на ВП Запоріька АЕС 26.10.2018; 

- тренування з виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового 
періоду 06.11.2018 року. 

У поточному році було проведено 27 спеціальних  об’єктових  навчань  
(тренувань)  з питань  цивільного захисту. 

Територія району не входить до зон можливого ураження при аварії на 
Запорізькій АЕС (до 50 км), зон катастрофічного затоплення, на території 
району немає хімічно-небезпечних об’єктів. Відсутні потенційно-небезпечні 
підприємства. Тому виникнення масштабних надзвичайних ситуацій не 
прогнозується. 

Евакуаційною комісією проводиться уточнення та коригування сил та 
засобів, які можуть бути використані при виникненні надзвичайної ситуації 
військового характеру. 

На території району обладнанню системами раннього виявлення загрози 
виникнення надзвичайної ситуації та оповіщення, у разі її виявлення, 
підлягають слідуючи об'єкти: СП «Гуляйпільська нафтобаза» ТОВ 
«Росторгнафта»), АЗС № 1 СП Гуляйпільське відділення реалізації 
нафтопродуктів ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ», АЗС № 07/125 ПАТ 
«Укрнафта», АЗС № 07/046 ПАТ «Укрнафта». 

На засіданні районної комісії з питань ТЕБ та НС 26.02.2018 року було 
розглянуто питання «Про стан впровадження систем раннього виявлення НС та 
оповіщення людей у разі їх виявлення на об’єктах підвищеної небезпеки» та 
заслухано директора Гуляйпільського СП відділу реалізації нафтопродуктів 
ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ» в оперативному керівництві якого 
знаходяться дані об’єкти. 

На засіданні комісії було вирішено звернутися до керівництва ТОВ 
«Запоріжнафтопродукт» з вимогою прискорення проведення заходів щодо 



обладнання об’єктів підвищеної небезпеки системами раннього виявлення  
загрози виникнення надзвичайної ситуації та оповіщення у разі їх виникнення. 

В результаті проведених заходів встановлено, питання облаштування 
системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайної ситуації та 
оповіщення на об’єктах підвищеної небезпеки (АЗС) буде розглянуто після 
затвердження наказом Міністерства оборони України про затвердження 
«Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування 
автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення населення у разі їх виявлення» згідно чинного законодавства. 

Облаштування даними системами Гуляйпільське відділення реалізації 
нафтопродуктів ТОВ «Бізнеспромінновація» (нафтобаза) економічно 
недоцільно, так як на даному об’єкті не відбувається зберігання 
нафтопродуктів. 

Районною комісією з питань техногено-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій райдержадміністрації 22.12.2017 погоджено та введено 
в дію План дій структурних підрозділів районної державної адміністрації, 
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і 
паводків на території Гуляйпільського району у 2018 році.  

У районі був створений штаб для опрацювання заходів із запобігання та 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, 
повені та паводків на території Гуляйпільського району у 2018 році 
(розпорядження голови райдержадміністрації від 01.02.2018 № 54). 

З керівниками органів місцевого самоврядування, виконавчої влади 
погоджено порядок взаємодії, зв’язку, оповіщення населення про можливу 
загрозу виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з пропуском льодоходу, 
повені та паводків. 

Уточнено розрахунки сил та засобів для проведення запобіжних заходів і 
виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
пропуском льодоходу, повені та паводків. У розпорядженні 19 ДПРЧ 
Гуляйпільського районного ГУ ДСНС України в Запорізькій області в 
наявності 23 особи особового складу, 2 од. пожежні автомобілі (АЦ-40(130)63Б, 
АЦ-40(131) 137А), гумовий човен «Колібрі», збірне пристосування 
«Соломинка», рятувальні жилети, круги, дизельно-насосна установка ДНУ – 
197, бензогенератор «Кірог». У філії «Гуляйпільський райавтодор» ДП 
«Запорізький облатодор» - 12 осіб особового складу, 3 од. техніки (автогрейдер 
ДЗ-122, трактор Т-150К, навантажувач К -701, черговий автомобіль ГАЗ 53021). 

Органами місцевого самоврядування району, за участю орендарів водних 
об’єктів, були проведені перевірки стану гідроспоруд та дамб, які знаходяться у 
зоні впливу шкідливої дії  льодоходу, повені та паводків.  

З метою недопущення підтоплень, на території населених пунктів району, 
була проведена робота по підтриманню у задовільному стані водопропускних 
систем під дорожніми насипами. Проводилася планова розчистка від 
побутового сміття та порослі. Регулярно проводилися спостереження за 
розвитком можливої повені та паводків. 



На водоймах Гуляйпільського району не спостерігалося льодоходу, 
повені та паводків внаслідок поступового танення льоду та малої кількості 
опадів, які випали в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 років. 

Доведений до виконавців План дій управлінь та відділів Гуляйпільської 
районної державної адміністрації, районних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо попередження 
пожеж у весняно-літній період 2018 року, який погоджений на засіданні 
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій 12.04.2018  року. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.05.2018 № 212 «Про 
роботу органів управління та сил цивільного захисту району із запобігання та 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж та травмування людей на 
них в літній пожежонебезпечний період 2018 року» затверджено склад 
районного штабу для опрацювання заходів із запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими несприятливими умовами 
літнього пожежонебезпечного  періоду 2018 років. 

На засіданні місцевої комісії з питань ТЕБ та НС від 04.05.2018 були 
розглянуті питання про «Про підсумки огляду стану джерел протипожежного 
водопостачання в районі», «Про стан готовності до реагування на НС та пожежі 
під час літнього пожежо-небезпечного періоду та збиранні врожаю у 2018 
році». По кожному питанню були прийняті відповідні рішення, які було 
доведено до виконавців. 

22.06.2018 з ініціативи райдержадміністрації на базі ПП СП 
«Гуляйпільське», за участю керівників сільськогосподарських підприємств та 
фермерських господарств, було проведено районний семінар-нараду з питань 
підготовки та проведення збирання ранніх зернових і зернобобових культур. На 
цьому заході особлива увага була приділена питанням недопустимості 
спалювання пожнивних решток та дотриманню правил пожежної безпеки під 
час жнивної кампанії 2018 року. 

З метою недопущення пожеж в природних екосистемах району районним 
сектором ГУ ДСНС України в Запорізькій області було проведено 11 
профілактичних рейдів.  

В засобах масової інформації (районна газета, радіо) було розміщено 5 
інформаційних матеріалів для населення стосовно недопущення самовільних 
підпалів  в природних екосистемах. 

Розроблено та доведено до виконавців План дій управлінь та відділів 
районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування по виконанню 
розпорядження Президента України від 14.07.2001 № 190/2001-рп «Про 
невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах» та 
оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з водними 
об'єктами у 2018 році. 

Через відділ радіомовлення районної газети «Голос Гуляйпілля» та 
автостанцію «Гуляйполе» прозвучало 6 радіобесід щодо попередження подій на 
воді. В газеті «Голос Гуляйпілля» опубліковано 2 статті, щодо попередження 



виникнення надзвичайних ситуацій на воді та навчання населення правил 
безпеки життєдіяльності. 

Фахівцями Гуляйпільського РС ГУ ДСНС України у Запорізькій області, 
виготовлено та розповсюджено на території міста Гуляйполя та району 2 видів 
листівки та інформації, загальним тиражем 150 примірників. 

На території 19-ДПРЧ ГУ ДСНС України у Запорізькій області 
знаходяться інформаційні стенди, сіті-лайт та біг-борд з постерами, щодо 
попередження подій на воді. 

Організовано чергування особового складу та техніки 19-ДПРЧ та 
Гуляйпільського РС ГУ ДСНС у Запорізькій області під час проведення 
масових заходів на водоймах району з нагоди святкування Хрещення 
Господнього та Івана Купала.  

Незважаючи на організацією заходів безпеки і посилення роз'яснювальної 
роботи, щодо правил поведінки на воді, за 2018 рік на водних об’єктах району 
загинуло 4 особи, а саме: 03.02.18. – на ставку в с. Святопетрівка 12.06.18. - на 
ставку в м. Гуляйполе; 23.07.18. - на ставку в с.Марфополь; 17.11.18. – на 
ставку в с. Любимівка .  

Перші три випадки сталися при рибній ловлі, останній – при 
невстановлених обставинах. У порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року кількість загиблих на водних об’єктах збільшилась на 3 випадки. 

На території району знаходяться 28 об’єктів які внесено у Державний 
реєстр потенційно небезпечних об’єктів, з них 4 об’єкти підвищеної 
небезпеки . 

Об’єкти підвищеної небезпеки: АЗС №07/046 м. Гуляйполе, вул. 
Шевченка. 161; АЗС №175 м. Гуляйполе, вул. Донецька, 35; АЗС №1 с. 
Успенівка та СП «Гуляйпільська нафтобаза» смт. Залізничне, забезпечені 
відеоспостереженням за ситуацією на об’єктах та цілодобовою охороною 
черговими змінами. 

Щодо інфраструктури району: 
Транспортна: 
- 2 автомобільні мости через річки Гайчур та Янчул; 
- 3 (малі) залізничні мости на 52, 68 та 71 кілометрі перегону Чапліне – 

Пологи (здійснюється періодичний об’їзд та технічне обслуговування). 
Енергетична: 
- головна підстанція Гуляйполе 154/35/10, м. Гуляйполе, вул.Шевченка, 

232  (знаходиться в зоні охорони Гуляйпільського РЕМу); 
- газо розподільні пункти: № 9 (м. Гуляйполе, пров. Пролетарський), № 

10 (с. Верхня Терса), № 11 (с. Гуляйпільське). Проводиться періодичний об’їзд 
та технічне обслуговування. 

Комунальна. На території району знаходяться: 
- 94 об’єкти водопостачання, з них 92 свердловини та міські водозабори 

№ 1 та № 2; 
- 31 об’єкт теплопостачання; 
- 2 об’єкти водовідведення - очисні споруди та каналізаційно-насосна 

станція КП "Комунсервіс" Гуляйпільської міської ради.  



Найбільш уразливими, у випадку терорестичної загрози, є водозабір № 1 
та № 2, каналізаційно-насосна станція  та очисні споруди КП "Комунсервіс" 
Гуляйпільської міської ради. Пошкодження даних обєктів може привести до 
порушення нормальної життєдіяльності населення та ускладнити санітарну 
ситуацію в цілому по м. Гуляйполе. 

З метою забезпечення безпеки та безперебійної роботи об’єктів 
життєзабезпечення населення, підприємств тепло та водопостачання були: 

- посилені заходи безпеки на підпорядкованих об’єктах шляхом 
збільшення чергових змін  та переведення їх у посилений режим роботи; 

- організовано періодичний обхід території об’єктів у нічні години;  
- забезпечено територію об’єктів постійним нічним освітленням; 
- уточнено плани взаємодії чергових змін на об’єктах з районним 

відділом ГУ МВС України в Запорізькій області в разі виникнення позаштатної 
ситуації; 

- перевірено роботу засобів зв’язку на об’єктах та наявність у чергових 
телефонних номерів райвідділу міліції та аварійних служб; 

- оповіщення керівництва підприємства проводиться через стаціонарний 
та мобільний зв’язок; 

- на водозаборах встановлена система охоронної сигналізації для фіксації 
протиправного проникнення на територію об’єктів, укладений   договір 

- КП «Комунсервіс» Гуляйпільської міської ради для охорони об’єктів 
водопостачання заключений договір з управлінням Державної служби охорони 
при ГУМВС України в Запорізькій області №12-11622/Г від 15.07.2011, який 
пролонгується щорічно; 

- забезпечена готовність об'єктових аварійних служб до локалізації 
можливих надзвичайних ситуацій та аварій. 

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації 
забезпечено організацію прийому заяв, призначення та виплати пільг, субсидії, 
державних соціальних допомог та інше, відповідно до Положення. 

Cтаном на 01.01.2019 рік на обліку перебувало: 
- отримувачів державних соціальних допомог – близько 2600; 
- отримувачів житлових субсидій – 4439. 
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків 

перебуває 10665 осіб, яким надаються пільги відповідно до діючого 
законодавства, в тому числі: 

- учасників бойових дій  АТО - 284;  
- інвалідів  війни АТО -9;  
- сімей загиблих АТО –9. 
Середньомісячна кількість пільговиків, які користуються пільгами на 

житлово-комунальні послуги становить 2 760 чол.  
У 2018 році санаторно-курортним лікуванням забезпечено 54 особи. 
Видано 266 направлень на забезпечення технічними засобами 

реабілітації, забезпечено видачу 300 засобів реабілітації. 
37-ми громадянам встановлено статус «учасника війни» та «ветерана 

праці». 



До Централізованого банку інвалідів внесено 349 індивідуальних 
програм реабілітації осіб з інвалідністю. 

Управлінням соціального захисту населення в 2018 через систему 
«Прозоро» за бюджетні кошти на загальну суму 105 тисяч грн. було придбано 
17 путівок до оздоровчого закладу «Лазурна райдуга». Планові показники 
оздоровлення виконано в повному обсязі. Активно долучились до оздоровчого 
процесу профспілки та базові сільськогосподарські підприємства, які теж 
оздоровлювали дітей шляхом придбання путівок за кошти підприємства, 
профспілки та часткової сплати вартості путівки батьками.  

На сьогодні в базі обліку – 2175 внутрішньопереміщених осіб 
Станом на 01.01.2019 відділом з питань праці та зайнятості зареєстровано 

всього 109 колективних договорів, у 2018 році зареєстровано 19 нових 
колективних договорів. 

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації з 
вересня 2018 року по 10.01.2019 видано 28 «Пакунків малюка». 

Протягом 2018 року всього виплачено: 
- державних соціальних допомог, пільг, компенсації, матеріальної 

допомоги  та ін. - на суму 61246,0 тис. грн.; 
- субсидії – на суму 48204,4 тис.грн. 
Відділом освіти, молоді та спорту Гуляйпільської районної державної 

адміністрації у 2018 році забезпечувалася реалізація основних завдань, а саме: 
- надання якісних освітніх послуг;  
- турбота і вболівання про майбутнє покоління;  
- створення комфортних умов для розвитку дітей;  
- співпраця з органами місцевого самоврядування та громадою у 

вирішенні ключових освітніх питань. 
Проведено значну роботу з виконання завдань розвитку освіти, 

визначених  Законами України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про дошкільну освіту», Указами Президента України та нормативними 
документами освітньої галузі. 

На здійснення конкретних кроків в районі спрямовано новоприйняту 
освітянську програму: «Програма розвитку освіти Гуляйпільського району на 
2018-2022 роки», затверджена рішенням районної ради від 20.12.2017 № 9.  

Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку у районі 
здійснюють 5 закладів дошкільної освіти: 1 - міської та 4 – сільської місцевості.  

У комунальну власність сільських рад передано 4 заклади дошкільної 
освіти: Полтавський ЗДО «Віночок», Новозлатопільський ЗДО «Пізнайко», 
Малинівський ЗДО «Світанок», Любимівський ЗДО «Дюймовочка».  

Функціонують 7 дошкільних груп загального призначення.  
В дитсадках виховується 118 дітей. Також 8 дітей 5-річного віку 

відвідують гурткові заняття, що діють на базі Добропільської та Приютненської 
ЗОШ.   

На територіях обслуговування проживає 126 дітей від 3-6 (7) років. 
Охоплення закладами дітей від 3 до 5 років становить 78%, від 5 до 7 років - 
40%. 



За віковим складом найбільшим залишається відсоток охоплення дітей 
п’ятирічного віку – на рівні 100%. 

В умовах реформи «Нова українська школа», важливим завданням є 
забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти. 
Проведення районних заходів у 2018 році дозволило обмінятися досвідом 
роботи педагогів дошкільних та загальноосвітніх закладів району із означуваної 
проблеми.  

На рівні закладів дошкільної освіти проведено заходи з ознайомлення 
батьків майбутніх першокласників із особливостями функціонування закладів 
початкової освіти в умовах впровадження Концепції «Нова українська школа». 

Налагоджено роботу базових закладів дошкільної освіти, якими є 
Залізничний ЗДО «Калинка» та Полтавський ЗДО «Віночок». У Полтавському 
ЗДО «Віночок» для завідуючих проведено районний семінар-практикум «Імідж 
закладу дошкільної освіти – ефективність управлінської діяльності» (травень 
2018). 

Проводилася постійна робота направлена на розвиток особистості кожної 
дитини з урахуванням її задатків. Так, на обласному етапі ХІ Міжнародного 
екологічного конкурсу «Загадкове життя домашніх улюбленців» за підготовку 
творчих робіт у конкурсі грамотами відзначено  2-х вихованців (Полтавський та 
Малинівський ЗДО). 

Фактична мережа закладів загальної середньої освіти залишилася сталою 
(від 01.01.2018 року), заходів щодо закриття чи реорганізації ЗО не 
проводилося.  

В 7 закладах загальної середньої освіти району навчалося 463 учні. 17 
учнів, які прибули із Донецької та Луганської областей та отримали статус 
внутрішньо-переміщених осіб, навчалися у 6 школах району. 

Всі діти шкільного віку, які підлягають навчанню, охоплені здобуттям 
повної загальної середньої освіти. Індивідуальне навчання за станом здоров’я 
організовано для 2-х учнів Залізнична та Любимівська ЗОШ.  

У 7 ЗЗСО району 64 учні (14% ) навчалися індивідуально (класи до 5 
учнів). Найбільше таких учнів у Приютненській ЗОШ – 28 учнів, що складає 
82% від загальної кількості.   

36% випускників 9-х класів продовжують здобувати повну загальну 
середню освіту поза межами району у закладах професійної освіти. В 10-і класи 
зараховано 30 учнів (64%) із 46 випускників 2018 року. 

Як показали об’їзди територій закладів освіти перед початком навчальних 
занять 2018/2019 н.р. в усіх школах району створені належні умови для 
повноцінного навчання і виховання учнів перших класів, які розпочали 
впровадження реформи НУШ, зокрема підготовлено навчально-матеріальну 
базу класних кімнат 1-х класів (шкільні меблі, дидактичний матеріал, 
комп’ютерне забезпечення) згідно вимог нових Державних стандартів. 

В районі з урахуванням кадрового забезпечення профільне навчання 
запроваджено у 3-х школах району (5 класів), охоплено 32 учні. 

У 2-х школах створено умови для поглибленого вивчення предметів 
(українська мова, історія України), яким охоплено 30 учнів. 



Забезпечувалось підвезення до місць навчання і додому учнів, які 
проживають у сільській місцевості за межами пішохідної доступності. У КЗ 
«Полтавська ЗОШ» підвозяться 41 дітей. Завдяки спонсорській допомозі ТОВ 
«Полтавка-1» автобус відремонтовано і підготовлено для підвозу учнів 15 тис. 
грн. Згідно програми «Шкільний автобус» на кошти Полтавської с/р придбано: 
дизпаливо - 1090 літрів на суму 23 985 грн; запчастин для проведення 
ремонтних робіт транспортного засобу на суму – 5 478 грн. та проведено 
технічний огляд на суму – 770 грн. Підвіз учнів та вчителів Добропільської 
ЗОШ (49 осіб) здійснюється Гуляйпільським АТП. Для забезпечення підвезення 
протягом року кошти виділяла Добропільська сільська рада.  

В другій половині дня працюють організовано роботу груп продовженого 
дня з гарячим харчуванням, які функціонують у Добропільській та Полтавській 
ЗОШ (всього 50 учнів). 

Починаючи з 01 вересня 2018 року, функціонують 2 перших класи з 
інклюзивним навчанням у Залізничній та Любимівської ЗОШ. Всього таким 
навчанням охоплено 3-х дітей з ООП.  

Важливим аспектом у роботі шкіл з інклюзивним навчанням є 
забезпечення архітектурної доступності закладів освіти відповідно до 
державних будівельних норм. До початку нового 2018/2019 н.р. з урахуванням 
потреб у Любимівській ЗОШ встановлено пандус. Також зовнішні пандуси 
побудовано у Новозлатопільській ЗОШ та Любиівському ЗДО. 

Протягом червня 2018 року заклади дошкільної та загальної середньої 
освіти взяли участь у моніторинговому дослідженні стану інклюзивної освіти в  
закладах освіти Запорізької області (в інтернет форматі). 

Проблемами навчання такої категорії дітей в районі, як і попередні роки, 
опікувалася районна психолого-медико-педагогічна консультація, яка 
припинила діяльність у травні 2018 року. Згідно рішення Гуляйпільської 
міської ради від 09.02.2018 № 13 утворено комунальну установу «Інклюзивно-
ресурсний центр» Гуляйпільської міської ради. 

Організовано участь 51 здобувача освіти в 16 обласних конкурсах та 
експедиційних акціях. За результатами роботи учнівські нагороди здобули 24 
учні Гуляйпільського району. 4 учні взяли участь в обласних олімпіадах. Маємо 
одного переможця. Призове І місце - олімпіада з креслення. 

Традиційно здібні учні матеріально та морально заохочуються. 39 учнів 
відзначено на святі «Парад зірок». 2-х учнів нагороджено районною премією 
(по 250 грн.). 

Учасницею третьої обласної літньої школи для обдарованої учнівської 
молоді за історико-географічним напрямом стала Ласкава Марія, учениця 9 
класу Малинівської ЗОШ. 

Робота з учасниками тестування з питань ЗНО-2018 проводилася через 
консультації, наради, інформаційні тематичні зустрічі з учнями-випускниками. 
Важливі відомості про хід та терміни проведення ЗНО публікувалися на 
шпальтах районної газети. Організовано пройшла реєстрація учасників ЗНО, 
вчасно організовано підвіз випускників до пунктів тестування за графіком. 



74 вчителя працювали в 7 ЗЗСО району. Якісний показник за категоріями 
складає: «вища» – 13 (18%), «перша» - 35 (47%), «друга» - 7 (10%), «спеціаліст» 
- 10 (14%). Також мають звання: «учитель-методист» - 2 (3%) педагоги, 
«старший вчитель» - 6 (8%), значок «Відмінник освіти» - 3 (4%). В школах 
сільської місцевості району 31 % (23 чол.) припадає на працюючих вчителів 
пенсійного віку. 

Курси підвищення кваліфікації у звітному році пройшли 36 педагогічних 
працівників шкіл району. Районною атестаційною комісією атестовано 13 
педагогів. В районному етапі конкурсу «Вчитель року-2018» взяли участь 5 
педагогів, які продемонстрували творчість та високу майстерність. Перемогу 
здобула вчитель фізичного виховання Добропільської ЗОШ Лисенко Віта 
Олександрівна та стала учасницею очного обласного етапу конкурсу, де й 
посіла призове (ІІ) місце.  

За підсумками огляду представлених матеріалів на обласній виставці 
«Освіта Запорізького краю – 2018» 5 педагогічних працівників відзначено 
дипломами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Залізнична, 
Любимівська, Приютненська, Добропільська ЗОШ). 

Всього за час літньої зміни 2018 року, яка тривала 15 днів протягом 
червня, відпочили 235 школярів, з них 77 дітей із числа категорій, які 
потребують соціальної уваги та підтримки.  

На організацію харчування учнів в пришкільних таборах району було 
залучено кошти сільських рад 23,558 тис. грн.80 школярів 10 загальноосвітніх 
навчальних закладів стали учасниками районного етапу Обласної велоестафети 
«Єдність в ім’я Перемоги».  

Значно активізувалась пошукова робота, участь дітей у різноманітних 
проектах, флешмобах, акціях «Великодній кошик солдату». Організовано і 
проведено 5 патріотичних  акцій з підтримки учасників АТО на Сході України.  

Серед учасників обласних конкурсів учнівської творчості патріотичного 
спрямування: «Сила, мужність, честь», «За нашу свободу» та «Я – за єдину 
Україну» відзначено нагородами ряд переможців.  

5 сільських шкіл взяли участь у районному етапі Всеукраїнської гри 
«Сокіл» («Джура»).  

За підсумками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-виставки з 
декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 
(8 призових місць).  

За сприяння народного депутата Кривохатька В.В. у Добропільській ЗОШ 
встановлено нове комп ютерне обладнання. 

Також в район для 53 учнів перших класів закладів загальної середньої 
освіти здійснено доставку ігрових наборів для проведення занять в умовах 
реалізації завдань «Нової української школи». 

Система психологічної служби системи освіти району обслуговує 886 
здобувачів освіти дошкільного та шкільного віку. Протягом року проведено ряд 
тренінгів, практикумів для директорів, завідуючих, громадських інспекторів. 

У рамках Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини відбулися 
кущові семінари на базі Воздвижівської, Малинівської шкіл та Малинівського 



ЗДО «Світанок» для працівників закладів освіти, які відповідають за безпеку 
життєдіяльності, керівників шкільних методичних об’єднань вчителів 
предметів «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни».  

Забезпечено проведення районних етапів конкурсів «ЮІР» та «ДЮП». 
Учасником обласного Фестивалю «Нова генерація за безпеку дорожнього 
руху», який проходив на базі Запорізької дитячої залізниці, стала команда 
Верхньотерсянської ЗОШ, яка нагороджена грамотою та кубком Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації.  

Проаналізовано роботу закладів освіти району за виконанням 
комплексних заходів щодо запобігання порушень вимог нормативно-правових 
актів з питань пожежної та техногенної безпеки та розглянуто на засіданні 
колегії відділу освіти, молоді та спорту (лютий 2018). Загальна сума коштів 
залучена на протипожежні заходи по закладах освіти району становить 
43556,10 грн. У звітному році пройшли навчання з питань пожежної безпеки 30 
працівників (із числа посадових осіб) закладів освіти. 

У 2018 році на харчування учнів 1-4 класів сільськими радами виділено 
159 тис. грн. За рахунок спонсорських коштів покращено матеріально-технічну 
базу їдалень у Полтавській, Любимівській та Малинівській ЗОШ. 

Фонди бібліотек поповнювалися художньою літературою. Зокрема, в 
рамках районної  Програми розвитку та функціонування української мови у 
2018 році з місцевих бюджетів на закупівлю книжкових видань 
профінансовано: Добропільською с/р - 3 тис. грн., Новозлатопільською с/р – 5 
тис. грн. 

Забезпечено участь команд шкіл району в залік 73-ї районної спартакіади 
школярів, приуроченій 95-річчю створення Гуляйпільського району. За 
результатами розподілено місця: Добропільська – 9 місце, Малинівська – 12, 
Любимівська – 8, Новозлатопільська – 6, Полтавська – 13, Приютненська – 17. 

На забезпечення  якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» закладами загальної середньої освіти Гуляйпільського 
району  протягом 2018 року отримано державну субвенцію у розмірі 370, 660 
тис.грн. Також залучено кошти з місцевих бюджетів, а саме: районна рада – 27, 
680 тис. грн., Любимівська сільська рада – 170 тис. грн., Добропільська сільська 
рада – 100 тис. грн., Малинівська сільська рада – 16,572 тис. грн. 

За результатами огляду готовності закладів дошкільної та загальної 
середньої освіти району до нового 2018/2019 навчального року відзначено 
грамотами відділу освіти колективи:  «Добропільської ЗОШ І-ІІІ ступенів», 
«Залізничної ЗОШ І-ІІ ступенів», «Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів», 
«Залізничний ДНЗ «Калинка» Залізничної селищної ради, «Малинівський ЗДО 
(дитячий садок) «Світанок» Малинівської сільської ради. 

Робота служби у справах дітей райдержадміністрації щодо 
соціального захисту дітей Гуляйпільського району у 2018 році 

З метою виявлення дітей, що мешкають в асоціальних, неблагополучних 
родинах службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з органами 
місцевого самоврядування, Гуляйпільським ВП Пологівського ВП ГУНП в 
Запорізькій області та районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 



молоді у 2018 році обстежено 71 сім’ю, в якій проживає 200 дітей, що 
опинилися в складних життєвих обставинах. Крім того 70 батьків попереджено 
про неналежне виконання батьківських обов’язків, 29 дітей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах направлено до КЗ „Пологівський обласний 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей” ЗОР, з яких 17 повернуто в 
родину після проходження курсу реабілітації.  

До Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області 
направлено 26 матеріалів на притягнення батьків до адміністративної 
відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.  

Крім того, до Гуляйпільського районного суду підготовлено та 
направлено 3 позовні заяви про позбавлення батьків батьківських по 
відношенню до 7 дітей, та 2 позовні заяви за ст. 170 СКУ на відібрання без 
позбавлення батьківських прав по відношенню до 3 дітей. 

За умови втрати дитиною батьківського піклування службою у справах 
дітей здійснюється першочергове її влаштування під опіку (піклування), 
прийомні сім‘ї, усиновлення, будинки сімейного типу. 

Протягом 2018 року статусу дітей, позбавлених батьківського піклування 
набуло 11 дітей, з яких 5 влаштовані під опіку рідних, 2 в прийомні родини, ще 
4 дітей в дитячі будинки сімейного типу.  

Таким чином у 2018 року 100% посиротілих дітей влаштовано до 
сімейних форм виховання. Жодна посиротіла дитина не була влаштована до 
інтернатного закладу. Статус дітям надано своєчасно і у строки визначені 
чинним законодавством.  

Станом 01.01.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей 
райдержадміністрації перебуває 69 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, з яких 19 дітей-сиріт та 50 дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Із них: 

1 –дитина перебуває у державних закладах (1- інтернат для інвалідів);  
1-дитина навчається в професійно-технічному училищі; 
15-дітей проживає в 11 прийомних  сім‘ях; 
7- дітей проживає в 5 дитячих будинках сімейного типу; 
45 - дітей вищевказаної категорії перебувають під опікою та піклуванням 

29 громадян України. 
Таким чином, в сімейних формах виховання виховується 67 дітей 

вищевказаної категорії, що становить 97.1 % влаштування дітей до сімейних 
форм виховання, що є одним із найкращих показників по Запорізькій області. 

Згідно чинного законодавства, при влаштуванні в сімейні форми 
виховання, проводяться всі заходи щодо недопущення роз‘єднання братів і 
сестер. 

З метою удосконалення інформаційної бази щодо соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема збереження 
та захисту їх житлових прав та інтересів, службою у справах дітей 
райдержадміністрації постійно оновлюється банк даних реєстру житла дітей 
вищезазначеної категорії.  



Із 69 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають на обліку служби житло на праві власності мають 8 дітей, на праві 
користування – 20. За житлом, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування закріплені відповідальні особи згідно чинного 
законодавства.  

Крім цього 4 дітей вищевказаної категорії мають земельні паї.  
Службою у справах дітей райдержадміністрації здійснюється контроль за 

закріпленням та збереженням житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування: складаються акти збереження житла та 
майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно 
графіка обстежень. Відповідно у 2018 року складено 19 актів збереження та 
інвентаризації житла. 

На виконання Закону України „Про соціальне забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування”, Житлового кодексу України служба у 
справах дітей райдержадміністрація звертається з клопотанням до органів 
місцевого самоврядування  про постановку на квартирний облік  дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування після завершення їх виховання в 
різних формах влаштування після досягнення 18-річного віку, якщо вони не 
мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають з 
характеристиками, нижчими за встановлені житлові нормативи. та про 
постановку на квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування після досягненнями ними 16 річного віку. 

У 2018 році за клопотанням служби у справах дітей райдержадміністрації 
на квартирний облік поставлено 3 статусних дітей які не мали житла. 

На території району проживає 29 сімей, в яких виховується 32 усиновлені 
дитини, 34 дитини мешкає у 22 родинах опікунів та піклувальників, функціонує 
8 прийомних сімей, в яких мешкає 13 дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, створений дитячий будинок сімейного типу в якому 
виховується 5 статусних дітей. Всі ці родини  у 2018 році були обстеженні 
згідно графіку службою у справах дітей райдержадміністрації  

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 04.12.2008 року № 451 
створено комісію з питань захисту прав дитини. Протягом 2018 року проведено 
15 засідань комісії на яких розглянуто 41 питання щодо соціального захисту 
дітей, а також майнових та житлових прав дітей всіх категорій.  

Відділом Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації 
забезпечено в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим 
доступом відповідно до законодавства, скоординовано свою роботу з відділом 
захисту інформації Реєстру, Служби розпорядника Державного реєстру 
виборців. 

Згідно запланованого завдання були здійснені щомісячні поновлення бази 
даних Державного реєстру виборців в рамках яких було своєчасно отримано, 
перевірено та завантажено відомості періодичного поновлення – 469 
відомостей, не враховуючи завантажені подання про відсутність відомостей; 
опрацьовано вхідні записи відомостей періодичного поновлення, по яким 



проставлено 688 висновків; проведено індивідуальну роботу з відповідальними 
особами суб’єктів подань відомостей — органів рестрації Новозлатопільської, 
Мирненської, Малинівської, Приютненської сільських рад, управління 
соціального захисту населення райдержадміністрації, Гуляйпільського 
районного суду. 

Забезпечено організаційно-правову підготовку і виконання дій щодо 
ведення Державного реєстру виборців під час якої було проведено візуальний 
та автоматизований контроль за повнотою і коректністю отриманих відомостей 
про виборця — по можливим кратним включенням за групуваннями ПІБ ДН, 
ПІБ, здійснено 1348 пошукових запитів; виконано накази про внесення запису 
про виборця до бази даних Реєстру, внесення змін до персональних даних 
виборців у Реєстрі, знищення запису та забезпечено формування відповідних 
звітів – виконано всі 390 наказів та сформовано 139 звіти; сформовано 
звернення до органу ведення за виборчою адресою виборця про необхідність 
внесення змін до його персональних даних та опрацьовано звернення інших 
відділів; заведено до програми запити установ, органів та сформовано звіти для 
надання відповідей. 

Забезпечено функціонування комплексної системи захисту інформації в 
автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі “Державний реєстр 
виборців” та здійснено налаштування та супроводження програмного і 
технічного забезпечення Реєстру: встановлення програми перевірки вхідних 
відомостей, встановлення ПЗ взаємодії зі зчитувачем безконтактних карток, 
встановлення програми перевірки вхідних відомостей, встановлення програми 
перевірки вхідних відомостей на робочих станціях відділу.  

Проведено заміну носія ключової інформації засобів криптографічного 
захисту інформації захищеної телекомутаційної мережі АІТС ДРВ (флеш-карта 
в модулі криптозахисту CISCO. Проведено заходи щодо перевірки швидкості 
каналу Укртелекому (в тестовому режимі) в зв’язку з розширенням пропускної 
спроможності каналу Укртелекому, змінено налаштування телекомунікаційного 
обладнання . 

Також, станом на 31 грудня 2018 року виконано позапланових завдань: 
- створено та опрацьовано змін довідника постійних виборчих дільниць 

— 2; 
- опрацьовано оновлену Інструцію користувача, інструкцію з 

налаштування FTP та передачі даних для операційниї систем Windows 10, 
інструкцію про порядок антивірусного захисту; 

- проведено звірку з управлінням соціального захисту населення 
райдержадміністрації та Гуляйпільським районним судом по особам визнаних 
недієздатними по Гуляйпільському району; 

- опрацьовано нову форму 6.1 (особи, які визнані недієздатними)  у 
зв’язку з внесенням змін до Цивільного процесуального кодексу  та 
відповідної постанови Центральної виборчої комісії (№96 від 22.06.2018). 

Приділяється увага поліпшенню рівня роботи закладів культури району, 
посиленню їх ролі в організації культурного дозвілля та відпочинку населення, 



збереженню та зміцненню матеріально-технічної бази установ культури. З 
метою збереження і розвитку культури, сприяння розвитку духовності, 
зміцнення моральних цінностей відділом культури і туризму 
райдержадміністрації здійснюються кроки щодо створення умов розвитку 
галузі. Першочерговими завданнями залишаються питання фінансування 
сфери, відродження, збереження національних звичаїв і традицій, організація 
змістовного дозвілля молоді, підвищення фахового рівня клубних та 
бібліотечних працівників, покращення організації та проведення 
щоквартальних семінарів, засідань ради відділу культури, проведення: свят, 
фестивалів, оглядів - конкурсів, виставок. 

Сьогодні мережа закладів культури складає: 6 клубних і 8 бібліотечних 
закладів, які знаходяться на балансі селищної і сільських рад, що не ввійшли до 
об’єднаних територіальних громад: 

- Варварівський сільський клуб  Добропільської сільської ради; 
- Залізничний сільський клуб  Залізничної селищної ради; 
- Любимівський сільський будинок культури Любимівської сільської 

ради; 
- Полтавський сільський будинок культури Полтавської сільської ради; 
- Приютненський сільський будинок культури Приютненскої сільської 

ради; 
-Новозлатопільський сільський будинок культури Новозлатопільської 

сільської ради. 
- Варварівська бібліотека Добропільської сільської ради; 
- Добропільська бібліотека Добропільської сільської ради; 
- Залізнична бібліотека Залізничної селищної ради; 
- Любимівська бібліотека Любимівської сільської ради; 
- Полтавська бібліотека Полтавської сільської ради; 
- Приютненська бібліотека Приютненскої сільської ради; 
- Новозлатопільська бібліотека Новозлатопільської сільської ради; 
- Малинівська бібліотека Малинівської сільської ради. 
Всього чисельність працюючих у закладі культури району нараховує: по 

штату - 21 (чол.), фактично працюючих – 18 (чол.) (з яких 6 – чоловік керівного 
та творчого складу). Із загальної кількості працюючих, на повну ставку працює 
— 3 (чол.), на 0,75 ставки — 5 (чол.), на 0,5 ставки — 9 (чол.), на 0,25 ставки – 1 
(чол.). 

Всі бібліотеки району працюють у скороченому режимі. 
В районі діє Програма розвитку культури і туризму Гуляйпільського 

району на період до 2020 року, затверджена рішенням Гуляйпільської  районної 
ради від 20.12.2012 року № 6 (зі змінами та доповненнями).  

У 2018 році на виконання даної Програми передбачено по загальному 
фонду кошти в сумі 3325,0 тис. грн.. в тому числі по напрямам: 

- на утримання установ культури району - 825,0 тис. грн. 
- фінансова допомога для утримання закладів культури міста - 2500,0 тис. 

грн.. 



По спеціальному фонду за звітній період виділено кошти в сумі 194,379 
тис. грн. в тому числі по напрямам: 

- співфінансування робіт на об’єкті «Реконструкція покрівлі культурно 
спортивного комплексу «Сучасник»- 109,379 тис. грн. 

- виділена інша субвенція Залізничній селищній раді на придбання 
теплогенератора та повітряної системи опалення для селищного клубу - 85,0 
тис. грн.. 

Протягом року в закладах культури клубного типу проведені поточні, 
косметичні та капітальні ремонти: Варварівський сільський клуб, Залізничний 
селищний клуб, Любимівський сільський будинок культури, Полтавський 
сільський будинок культури, Приютненський сільський будинок культури. 

З метою ознайомлення відвідувачів закладів культури з кращими 
традиціями українського народу в районі створені клубні формування – одна з 
найбільш успішних форм диференційованої роботи з різними категоріями 
населення, яка згуртовує учасників за віком, професією, освітнім і культурним 
рівнем. Значимість змісту їх роботи, невимушена атмосфера спілкування сприяє 
реалізації творчого потенціалу учасників, має вагомий моральний і виховний 
аспект. Діяльність любительських об'єднань та клубів за інтересами займає одне 
з вагомих місць серед дозвіллєвих форм роботи клубних закладів, особлива 
увага звернена на форми роботи з національно-патріотичного, морального та 
художньо-естетичного виховання. 

Всього в районі 39 клубних формувань, в них 416 учасників, які дають 
можливість урізноманітнити та розшити нові форми змістовного відпочинку 
населення.  

Переважна більшість любительських і клубних об’єднань є при 
Полтавському сільському будинку культури, Залізничному селищному клубі, 
Любимівському сільському будинку культури, Приютненському сільському 
будинку культури. 

В районі діють: 
- 29 колективів народної творчості, в них - 249 учасників, з них дитячих - 

12, в них учасників – 118 (найбільше творчих колективів у Полтавському 
сільському будинку культури); 

 - 29 індивідувальних майстрів народної творчості (найбільше у 
Любимівському сільському будинку культури, Новозлатопільському 
сільському будинку культури, Залізничному сільському будинку культури);  

-14 вокально-хорових, 13 театральних, 2 хореографічних колективів; 
-3 індивідуальні художники. 
Всього у клубних закладах проведено заходів 360, на них присутніх 

27410 чол., з них заходів для дітей 63, на них присутніх 4050 чол. В тому числі: 
тематичних масових заходів - 43; театралізованих свят – 10, вечорів відпочинку 
- 193; спортивно-масових заходів - 14. 

Протягом звітного періоду проведено наступні культурно-мистецькі акції 
для усіх категорій населення, різних жанрів народної творчості: 

 - фестиваль родинної творчості «Мелодія рідних сердець», 24 учасники: 
Успенівського СБК і центру культури і дозвілля, а також Воздвижівського СБК, 



Долинського СБК (Воздвижівського ОТГ), родини з села Полтавка та селища 
Залізничного. 

- урочисте підняття прапору Євросоюзу до Дня Європи в Україні. 
– районна культурно-мистецька акція «Україна – ВИШИВАНКА», 

присвячена Всесвітньому Дню української вишиванки, учасники концерту: 
чотири сільські будинки культури Гуляйпільської міської ради, Воздвижівкий 
сільський будинок культури Воздвижівської сільської ради та Залізничний 
селищний клуб Залізничної селищної ради. 

Відзначено ювілейних та творчих дат: 
– 25 років проведення Марафону до Дня захисту дітей 
– 30 років заснування дитячого Фонду 
– 75 років визволення Гуляйпільського району від нацистських окупантів 
– 75 річчя визволення України від нацистських загарбників 
– 130 років від дня народження Н.І. Махна 
– 35 річчя хору “Ветеран” 
– 95 річчя утворення Гуляйпільського району. 
Бібліотеки району протягом року приділяли значну увагу формуванню 

бібліотечного фонду та документальних ресурсів своїх установ. Книжковий 
фонд (в тому числі періодика) бібліотек району нараховує 83324 примірників 
видань. Протягом року в бібліотеках району відбулася передплата періодичних 
видань та придбання літератури на суму 7692 грн. 

Гостро стоїть питання виховання патріотизму та національної свідомості 
молоді. Ці фактори зумовили визнання патріотичної функції як пріоритетної 
для бібліотек району. Основними завданнями у цьому напрямку є сприяння 
вихованню у молодого покоління почуття патріотизму; формування інтересу 
населення до вивчення історії свого краю, любові до України, відповідальності 
за її долю; популяризація пам’яток культурної спадщини, звичаїв і традицій 
свого народу. Через організацію книжкових виставок, тематичних поличок 
користувачі мали змогу ознайомитись із історією України з найдавніших часів 
до сьогодення, розвиток економіки, культури, умови формування державності. 

Протягом року в бібліотечних установах району проведено 51 захід, а 
саме: літературні години, літературно - музичні вечори, вечори - зустрічі, 
бесіди, оформлено книжкові виставки до державних свят, ювілейних та 
пам’ятних дат визначних діячів, письменників.  

Охорона культурної спадщини. Всього по району 133 об’єкти 
археологічної спадщини (кургани і курганні могильники) та 34 пам’ятки історії, 
які перебувають на державному обліку відповідно до Закону Української СРС 
«Про охорону і використання пам’яток історії та культури» (за документацією 
старого зразка). Із них: 

- на території Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади 
пам’ятки історії  -17, пам’ятки археології-66; 

- на території Воздвижівської сільської об’єднаної територіальної 
громади пам’ятки історії -5, пам’ятки археології-19; 

- на 7 територіях, що не ввійшли до об’єднаних територіальних громад 
(Малинівська сільська рада, Добропільська сільська рада, Полтавська сільська 



рада, Новозлатопільська сільська рада, Любимівська сільська рада, 
Приютненська сільська рада, Залізнична селищна рада) пам’ятки історії - 12, 
пам’ятки археології – 48. 

Також на території району є 24 пам’ятки історії місцевого значення, що 
не занесені до державного обліку.  

Протягом 2018 року відділом культури і туризму райдержадміністрації: 
- укладено 55 охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини, які 

перебувають на державному обліку, на період до 2023 року; 
-підготовлено та направлено до Залізничної селищної та Любимівської, 

Млинівської, Приютненської, Полтавської, Новозлатопільської, Добропільської 
сільських рад, Воздвижівської ОТГ схематичні плани розташування пам’яток 
археології на території, Гуляйпільського району; списки пам’яток історії, що 
перебувають на державному обліку  Гуляйпільського району; списки пам’яток 
історії (місцевого значення)  Гуляйпільського району; проекти охоронних 
договорів на пам’ятки культурної спадщини Гуляйпільсько району; 

- проведена робота з уточнення списків користувачів земельних ділянок 
на яких розташовані пам’ятки археології (Добропільської сільської ради, 
Малинівської сільської ради, Залізничної селищної рада, Приютненської 
сільської ради, Новозлатопільської сільської ради, Полтавської сільської ради, 
Воздвижівської ОТГ); 

- проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань ведення 
облікової документації з охорони об’єктів культурної спадщини, з головами  та 
землевпорядниками сільських і Залізничної селищної рад Гуляйпільського 
району, землевпорядником Воздвижівська ОТГ; 

- опрацьовано нормативно-правові документи з питань проведення 
інвентаризації об’єктів культурної спадщини; 

- складено 46 актів інвентаризації та 8 актів технічного стану об’єктів 
культурної спадщини. 

Приютненською сільською радою здійснено поточний ремонт 
меморіального комплексу: братська могила радянських воїнів та пам’ятник 
воїнам-односельцям на суму 1000 грн. 

Новозлатопілською сільською радою здійснено ремонтно-реставраційні 
роботи пам’ятника воїнам-односельцям на суму 174337 грн.  

Любимівською сільською радою здійснено ремонтно-реставраційні 
роботи меморіального комплексу: братська могила радянських воїнів та 
пам’ятник воїнам-односельцям на суму 150 000 грн. 

Робота музеїв на громадських засадах здійснювалася згідно Закону 
України «Про музеї та музейну справу», у відповідності до плану роботи, 
спрямованого на навчально-виховний процес та культурно-масову роботу. 

Масові заходи, тематичні екскурсії постійно висвітлюють наш край у 
контексті загальноукраїнської історії. Значне місце відведено роботі з 
учнівською молоддю. 

Сільські музеї є центром уваги селян, потребою відкривати історію краю. 
Вони є осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню у молодого 



покоління національної свідомості. Любові до рідної землі, свого народу, 
забезпеченню духовної єдності поколінь.  

Таким закладом є Полтавський сільський музей на громадських засадах, 
який розташований у приміщенні сільської школи. У 2018 році Полтавський 
музей відвідало –665 громадян. Масових заходів музей провів – 27; екскурсій – 
38; виставки -3, лекцій-5.  

Відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації 
проводиться відповідна робота по добору, підготовці та підвищенню 
кваліфікації кадрів, дотримання вимог законодавства при проходженні 
державної служби та антикорупційного законодавства.  

Станом на 01.01.2018 року згідно зі штатним розписом районної 
державної адміністрації чисельність державних службовців склала 101 особу. З 
них за категоріями посад: «Б» - 32; «В» - 69.  

На забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» з 01 січня по 01 травня 2018 року в райдержадміністрації відбулося 
електронне декларування державних службовців категорії А, Б і В за минулий 
рік відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції». Всі 
державні службовці подали декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік. 

За звітний період в районній державній адміністрації проведено перший 
тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» 
відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 27.02.2018 № 14-
к «Про організацію і проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний службовець» в районній державній адміністрації у 2018 
році». Прийнято документи від 3 державних службовців, які виявили бажання 
прийняти участь у Конкурсі. Визначені переможці в номінаціях «Кращий 
керівник», «Кращий спеціаліст», його результати та матеріали щодо 
переможців Конкурсу подали до Міжрегіонального управління Нацдержслужби 
у Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації щомісяця 
аналізує наявність вакантних посад державних службовців та готує узагальнену 
інформацію. Станом на 31.12.2018 року 11 вакантних посад (з них 2 тимчасові – 
відпустка для догляду за дитиною до трьох років). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року 
№ 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення 
між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого 
самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими 
спеціальними званнями» забезпечується своєчасне внесення подань щодо 
присвоєння чергових рангів державним службовцям, враховуючи попередній 
період роботи державних службовців на займаних посадах понад 3 роки. 
Протягом року готували документи щодо відзначення працівників районними, 
обласними та державними нагородами. 

Гуляйпільська районна державна адміністрація здійснює заходи щодо 
запобігання і протидії корупції та бере участь у їх здійсненні у межах своїх 



повноважень, визначених законами та іншими виданими на їх основі 
нормативно-правовими актами. 

Так, згідно розпорядження голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 05 січня 2018 року № 6 «Про затвердження Плану заходів 
щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» та здійснення антикорупційних дій в Запорізькій області на 2018-
2020 роки» головою райдержадміністрації прийняте відповідне розпорядження 
від 22 січня 2018 року № 37, яким затверджено План заходів щодо забезпечення 
виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та здійснення 
антикорупційних дій в Гуляйпільському районі на 2018-2020 роки, відповідно 
до якого виконання заходів щодо запобігання корупції в райдержадміністрації 
здійснюється шляхом: 

- проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання 
корупції; 

- надання методичної та консультативної допомоги з питань 
дотримання вимог антикорупційного законодавства структурним підрозділам 
райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування; 

- проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття 
посад державної служби, та проведення перевірки достовірності відомостей 
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 
статті 1 Закону України «Про очищення влади». 

З метою посилення роботи щодо запобігання проявам корупції та 
застосування заходів превенції і врегулювання конфлікту інтересів під час 
здійснення обов’язків та повноважень посадовими особами апарату 
райдержадміністрації, її структурних підрозділів розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 29 червня 2017 року № 160 затверджений Порядок 
запобігання конфлікту інтересів у Гуляйпільській районній державній 
адміністрації Запорізької області, який розроблений відповідно до Закону 
України «Про запобігання корупції». 

Питання запобігання та протидії корупції неодноразово розглядаються та 
обговорюються на окремих робочих нарадах районної державної адміністрації. 

05 червня 2018 року на правовому навчанні із державними службовцями 
працюючими у відділах і структурних підрозділах районної державної 
адміністрації розглянуте питання про види, форми корупції та заходи, 
спрямовані на протидію їй. 

22 серпня 2018 року на правовому навчанні із державними службовцями 
працюючими у відділах і структурних підрозділах районної державної 
адміністрації розглянуте питання про конфлікт між публічно-правовими 
обов’язками посадової особи при виконанні її повноважень та інтересами третіх 
осіб, пов’язаних з розглядом звернень останніх. 

15 листопада 2018 року на правовому навчанні із начальниками та 
спеціалістами аппарату районної державної адміністрації розглянуте питання 
про правовий стан викривачів. 

26 грудня 2018 року на засіданні колегії райдержадміністрації було 
розглянуте питання про дотримання вимог Закону України від 10 грудня 2015 



року № 889-VIII «Про державну службу» та прийнято відповідне 
розпорядження. 

Для забезпечення відкритості та прозорості діяльності державних 
установ, виявлення проявів корупційних дій запроваджено роботу телефону 
довіри при райдержадміністрації. На сьогодні звернень за телефоном довіри не 
зафіксовано. Випадків притягнення державних службовців 
райдержадміністрації до відповідальності за корупційні правопорушення не 
було, звільнених немає. Дисциплінарних проваджень, притягнень державних 
службовців до дисциплінарної відповідальності та дисциплінарних стягнень до 
державних службовців не було. 

Додержання вимог антикорупційного законодавства постійно перебуває 
на контролі районної державної адміністрації та правоохоронних органів 
району. 

Станом на 31.12.2018 року у райдержадміністрації проводиться перевірка, 
передбачена Законом України «Про очищення влади». 

Також, відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання 
корупції» проводиться попередження осіб, які звільняються або іншим чином 
припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. 

За звітний період державні службовці місцевих органів виконавчої влади 
та посадові особи органів місцевого самоврядування Гуляйпільського району 
до відповідальності за корупційні діяння не притягувалися 

Питання забезпечення безумовного додержання положень законодавчих 
актів про державну службу та запобігання корупції взяті під особистий 
контроль голови райдержадміністрації. 
 
 
 
Голова         О. ІЩЕНКО 


