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Відповідно до Конституції України, законів України Вільнянська районна
державна адміністрація Запорізької області в межах своїх повноважень здійснює
виконавчу владу на території району, а також реалізує повноваження, делеговані
їй районною радою.
Районна державна адміністрація в межах законодавства забезпечує:
виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; законність і
правопорядок, додержання прав і свобод громадян; виконання державних і
регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм
охорони довкілля; підготовку та виконання відповідних бюджетів; звіт про
виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з органами місцевого
самоврядування; реалізацію інших наданих державою, а також делегованих
відповідними радами повноважень.
Враховуючи широкий спектр повноважень районної державної
адміністрації та розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх
реалізації,
мною,
як
головою
райдержадміністрації,
працівниками
райдержадміністрації, послідовно і наполегливо вживаються заходи, спрямовані
на організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування
структурних підрозділів районної державної адміністрації, їх тісної співпраці з
місцевими радами, громадськими формуваннями, територіальними підрозділами
центральних органів виконавчої влади, суб’єктами господарської діяльності, які
беруть безпосередню участь у процесах втілення у життя вимог сьогодення.
Протягом 2017 року робота Вільнянської районної державної адміністрації
була зосереджена на виконанні комплексу заходів, спрямованих на максимальну
мобілізацію ресурсів, в т.ч. фінансових для забезпечення стабільної економічної
ситуації в районі, розв’язання гострих соціальних питань. Підсумки соціальноекономічного розвитку району у 2017 році свідчать про те, що, незважаючи на
складну суспільно-політичну та економічну ситуацію в державі, за цей період
досягнуто окремих позитивних результатів.
Промисловість
Промисловість Вільнянського району представлена 21 підприємством
добувної та переробної промисловості, які формують показник обсягу
реалізованої продукції району. Незважаючи на складний фінансовий стан, майже
всі промислові підприємства району продовжують вживати заходи спрямовані на
випуск конкурентоздатних видів продукції, оптимізацію структури промислового
виробництва, розширення коопераційних зв'язків, освоєння нових ринків збуту
виробленої продукції.
За 10 місяців 2017 року підприємства району реалізували промислової
продукції на 1272,4 млн.грн, що більше аналогічного показника минулого року
на 315,0 млн. грн., або на 32,9%. Очікується виконання показника на рівні 1696,5
млн.грн., або 121,7% до факту 2016 року.
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З 21 промислового підприємства району основну суму обсягів реалізації, що
складає 97%, формують 9 підприємств. Слід відмітити, що лідером серед
промислових підприємств району залишається ТОВ "Агропроінвест 08", який
виробляє 66% всього загального районного обсягу промислової продукції.
Також, найбільша питома вага обсягів реалізації промислової продукції в
загальному обсязі належить ТОВ НВП "Ріст" – 9%, ТОВ "Вільнянський
молокозавод" – 6%, ТОВ "Ритм" – 5%, ТОВ "Унмак плюс" - 4%. По 2 % припадає
ТОВ "Муліно Трейд" та ТОВ "Рідна хата", 1 % - ПАТ "Янцівський гранітний
кар’єр" та ТОВ "ВКП Запоріжпак".

Динаміка питомої ваги промислових
підприємств району
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Функціонування економіки району в цілому відбувається у складних
умовах. Тому під дією низки зовнішніх та внутрішніх факторів в одних галузях
ситуація погіршилася, але поряд з цим в інших – вдалося утримати досягнуте за
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2016 рік та навіть забезпечити позитивну динаміку розвитку.
Збільшили обсяги реалізації промислової продукції в порівнянні з минулим
роком:
 ТОВ НВП "Ріст" на 155%;
 ТОВ "Муліно трейд" на 94%;
 ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" на 83%;
 ДП "Підприємство державної кримінально – виконавчої служби України"
(№55)" на 58%;
 ТОВ "Вільнянський молокозавод" на 54%;
 ДП "Підприємство державної кримінально – виконавчої служби України"
(№101)" на 37%;
 ТОВ "Агропроінвест 08" та ТОВ "Ритм" майже на 30%.
Динаміка розвитку обсігів реалізації промислової
продукції в порівняні з минулим роком
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Порівняно з 2016 роком кількість робочих місць на промислових
підприємствах району зросла на 19%. Найвищий середньомісячний рівень
заробітної плати за звітний період спостерігається на підприємствах: ТОВ "ВКП
Запоріжпак", ТОВ "Агропроінвест 08", ТОВ "Ритм" та ТОВ НВП "Ріст".
З метою сприяння створення умов для стабільної роботи промислових
підприємств та зростання обсягів виробництва райдержадміністрацією постійно
здійснюється моніторинг обсягів виробництва та реалізації продукції. Так,
протягом 2017 року було проведено 3 пропуск-наради з представниками
промислових підприємств щодо недопущення спаду обсягів промислового
виробництва та реалізації продукції та виконання планових показників соціальноекономічного розвитку району.
Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації на
виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 15.06.2016 №357 "Про
запровадження
моніторингу
господарської
діяльності,
пов'язаної
з
металобрухтом" проведено відповідну роботу. З метою впорядкування діяльності,
пов’язаною з металобрухтом та запровадження моніторингу діяльності
спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств, які
знаходяться на території Вільнянського району і звітують про свою діяльність та
суб’єктів
підприємницької діяльності
(фізичних осіб-підприємців), які
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займаються господарською діяльністю, пов’язаною з металобрухтом в червні
2016 року видано розпорядження голови райдержадміністрації від 29.06.2016
№406 "Про впорядкування господарської діяльності, пов'язаної з металобрухтом".
Робочою групою спільно з працівниками міськселищсільвиконкомів у
встановлені строки проведено обстеження усіх затверджених Планом та
Переліком суб'єктів господарювання та промислових майданчиків щодо
діяльності, пов'язаної з металобрухтом. За результатами обстеження були
складені відповідні акти. Під час проведення моніторингу суб'єктів
господарювання, які здійснюють діяльність, пов'язану з металобрухтом, робочою
групою було виявлено 1 промислову площадку на території якої здійснювався
прийом металобрухту та 4 пункти прийому металу фізичними особами.
Інформація була направлена до Вільнянського відділення поліції Пологівського
ВП ГУНП в Запорізькій області для вжиття відповідних заходів.
Капітальні інвестиції
В районі постійно вживаються заходи щодо подальшого збільшення
інвестиційних надходжень в економіку шляхом активної роботи, спрямованої на
створення сприятливого інвестиційного клімату і стимулювання інвестиційної
діяльності підприємств та організацій.
Обсяг капітальних інвестицій по підприємствах і організаціях району всіх
форм власності за січень-вересень 2017 року склав 108,3 млн. грн., що менше
проти відповідного періоду 2016 року на 17,5 млн.грн., або на 13,9 % . У 2017 році
загальний обсяг капітальних інвестицій очікується в розмірі 190,8 млн. грн., що
більше проти програмного показника на 33,1% .

З метою підвищення технологічного рівня виробництва, реконструкції і
технічного
переоснащення
підприємств,
впровадження
сучасних
енергоефективних технологій і обладнання та забезпечення підвищення
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соціальних стандартів на промислових підприємствах регіону реалізуються такі
заходи:
В поточному році на ТОВ "НВП "РІСТ" введено в дію нове виробництво:
ділянку по обробці листового металу, який, по суті, став візитною карткою
підприємства. На ділянці працює 4 одиниці нового сучасного обладнання
німецької фірми TRUMPF, залучені кращі фахівці підприємства. Його запуск
дозволив підприємству вийти на принципово новий рівень виробництва, на
порядок збільшити якість продукції, що випускається. В тому числі, з'явилася
можливість самостійно виробляти вироби, які раніше замовлялися у
постачальників.
ТОВ "Муліно Трейд", яке займається виробництвом борошномельнокруп'яної продукції у 2017 році закінчив модернізацію турбіни
борошномельного комплексу, що надало можливість збільшити потужність
виробництва та зменшити шумовий ефект. Також з метою розширення
асортименту продукції на даному підприємстві вже розпочато будівництво цеху з
виготовлення гранульованих висівок, яке планується закінчити протягом 2018
року.
Підприємством ТОВ "Вільнянський молокозавод", яке займається
переробкою молока, в поточному році розпочато будівництво цеху по
виготовленню кисло-молочної продукції (сметана, кефір), що значно
розширить асортимент виробництва. Будівництво планується закінчити у
наступному році.
Вищезазначені проекти впроваджуються виключно за рахунок власних
коштів підприємств.
У 2017 році на умовах співфінансування введено об’єктів на загальну суму
1699,6 тис.грн, в тому числі: 1249,9 тис. грн. з обласного бюджету та 449,7
тис.грн. з місцевого.
На утримання та ремонт доріг комунальної власності на 2017 рік
міськселищсільвиконкомами заплановано власних коштів у сумі 11,1 млн. грн., в
тому числі на капітальні ремонти – 4,6 млн. грн. на поточні – 6,5 млн.грн.
Фактично освоєно коштів – 10,6 млн.грн., в тому числі на капітальні ремонти 4,5
млн. грн., на поточні – 6,1 млн. грн.
Також, в 2017 році з місцевих бюджетів міськселищсільвиконкомів виділені
кошти на проведення робіт з вуличного освітлення населених пунктів району на
загальну суму 6871,1 тис.грн., в тому числі: Вільнянською міською радою - 1080,5
тис.грн., Люцернянською сільською радою – 583,6 тис.грн., Дніпровською –
1005,9 тис.грн., Московською – 469,1 тис.грн., Любимівською – 402,9 тис.грн.,
Максимівською – 578,6 тис.грн., Тернівською – 159,7 тис.грн., Михайлівською –
898 тис.грн., Солоненською – 140,2 тис.грн., Новогупалівською - 22,6 тис.грн.,
Петро-Михайлівською - 129 тис.грн. та Павлівською сільською - 1401 тис.грн.
Також, керівниками органів місцевого самоврядування реалізовано заходи
щодо благоустрою району, проведено реконструкцію площі "Фестивальна",
придбано та встановлено 6 дитячих майданчиків, 4 зупинкових комплексів,
сміттєвих баків, тощо на загальну суму 2635,9 тис.грн.
За кошти Вільнянської міської ради проведено капітальній ремонт
житлового фонду на суму 2219,5 тис.грн. та адміністративної будівлі міської ради
- 69,1 тис.грн.
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Михайлівською сільською радою проведено капітальній ремонт
приміщення амбулаторії на суму 38,4 тис.грн. та капітальний ремонт будинку
культури у с. Михайлівка на суму 329,66 тис.грн.
Люцернянською сільською радою Вільнянського району придбано трактор
Білорус МТЗ-82.01 – 529,4 тис.грн.
Придбано предмети довгострокового користування для потреб сільських
будинків культури та виконкомів Максимівською, Петро-Михайлівською,
Привільнянською, Новогупалівською та Солонянською сільськими радами та
Павлівською об'єднаною громадою на загальну суму 420,92 тис.грн.

Прямі іноземні інвестиції
Питання інвестиційної діяльності знаходиться на постійному контролі
Вільнянської райдержадміністрації. З метою залучення як вітчизняних так і
іноземних інвестицій в економіку району та покращення його іміджу забезпечено
інформаційне наповнення та щорічне оновлення інвестиційного паспорту
Вільнянського району.
Протягом 2017 року неодноразово проводились наради та обговорення з
керівниками промислових та сільськогосподарських підприємств району щодо
можливості та необхідності залучення інвестицій та надавались анкети
інвестиційних проектів.
Пріоритетними галузями розвитку економіки та підприємств району, які
мають високий потенціал та найбільшу інвестиційну привабливість можуть бути
агропромисловий сектор, промисловість, будівництво, енергозбереження, туризм,
житлово-комунальне господарство, екологічна безпека і потребують
першочергового залучення інвестиційних ресурсів.
Протягом 2017 року райдержадміністрація спільно з керівниками органів
самоврядування району приймали активну участь в різних конкурсах проектів та
програм, направлених на розвиток місцевого самоврядування, зокрема:
Гнаровська сільська рада отримала грант Міжнародного дитячого фонду
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ООН "ЮНІСЕФ" на суму 2,1 млн.грн. на реконструкцію будівлі КДНЗ "Дитячий
садок "Гнаровчата". Розпорядником коштів є Міжнародний дитячий фонд. На
даний час на цьому об'єкті виконання робіт склало близько 70-75% .
Дружелюбівська сільська рада приймала участь у конкурсі інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018
році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. На конкурс
був наданий пакет документів по об’єкту "Реконструкція водопроводу
с.Дружелюбівка Вільнянського району Запорізької області", який отримав
позитивний висновок експертизи. Вартість проекту складає 1537,081 тис.грн, з
яких передбачається виділення коштів з ДФРР - 1383,279 тис.грн. та власні
кошти сільської ради – 153,802 тис.грн..
Антонівською сільською радою направлено 2 проекти на участь у
конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку по
об'єктам "Реконструкція водопровідної мережі від с.Антонівка до
с.Володимирівка Вільнянського району Запорізької області" та "Реконструкція
водопровідної мережі до с.Антонівка Вільнянського району Запорізької області".
Проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі.
Також, Антонівською сільською радою готуються ще 2 проекти для участі
у 2018 році на конкурсний відбір, а саме: "Реконструкція водопровідної мережі до
с.Зелений Гай Вільнянського району Запорізької області" та "Реконструкція
водопровідної мережі до с.Антонівка Вільнянського району Запорізької області".
Мале підприємництво, торгівля та послуги
У 2017 році дії райдержадміністрації, територіальних органів виконавчої
влади та районних служб були направлені на підтримку малого та середнього
підприємництва та виконання Комплексної програми розвитку малого та
середнього підприємництва у Вільнянському районі на 2017- 2018 роки, яка
затверджена рішенням Вільнянської районної ради 23.12.2016 року № 4.
За останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення
кількості малих та середніх підприємств. Згідно статистичних даних станом на
01.01.2017 року в районі діяло 304 малих та середніх підприємства, що більше
проти попереднього року на 10 од., або на 3,4% (у 2015 році 294 од.). Статистичні
дані щодо показників 2017 року будуть надані обласною статистикою
райдержадміністрації не раніше липня 2018 року, тому їх можливо тільки
прогнозувати на рівні попереднього року, або 304 од.
Динаміка чисельності малих та середніх підприємств

Малі та середні
підприємства

Одиниця
виміру

2015 рік

2016 рік

2017 рік

% до
2016

од.

294

304

304(очік.)

100

Через фінансову нестабільність в країні та важкий тягар оподаткування
кількість фізичних осіб - підприємців на кінець 2017 року зменшилася проти
попереднього року на 148 од., або на 11,0% (у 2016 році 1339 од) і становила 1191
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од. Зменшення кількості фізичних осіб-підприємців відбувається в основному за
рахунок припинення діяльності фізичних осіб. Так, за 2017 рік припинило свою
діяльність 305 підприємців.
Динаміка чисельності фізичних осіб-підприємців
один.вим.

2015 рік

2016 рік

2017 рік

% до 2016

од.

1370

1339

1191

88,9

Фізичні особипідприємці

З метою активізації фінансово-кредитної та інформаційної підтримки
суб’єктів малого та середнього підприємництва, районним центром зайнятості для
організації власного бізнесу з фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття на 2017 рік заплановано надання
фінансової допомоги безробітним на суму 100,0 тис. грн.
Крім того, Комплексною програмою розвитку малого та середнього
підприємництва у Вільнянському районі, на 2017 рік з районного бюджету
передбачена фінансова допомога підприємцям на розвиток власного бізнесу в
сумі 15,0 тис грн. Але, у зв’язку з недостатністю коштів у фонді
загальнообов’язкового державного соціального страхування та в районному
бюджеті, така допомога за 2017 рік надана тільки 3 підприємцям на загальну
суму 81,5 тис. грн., що становить 83,5% до попереднього року (у 2016 році 6
особам на суму 97,4 тис. грн.).
Форма господарювання, як фермерство стало невід’ємною частиною
суб'єктів сільськогосподарського виробництва. Основною спеціалізацією
селянських (фермерських) господарств є вирощування та переробка зернових
культур, соняшника, овочевої продукції.
Станом на 01.01.2018 року чисельність фермерських господарств становила
184 од. що більше проти попереднього року на 3 од., або на 1,6%. У користуванні
фермерських господарств перебувало майже 32,9 тис.га. сільгоспугідь, що
складає по 178,9 га в середньому на 1 господарство.
Динаміка чисельності фермерських господарств
Один. вим.
Фермерські господарства

од.

2015 рік

2016 рік

177

181

2017 рік

184

% до 2016

101,7

Роль малого підприємництва є вагомою у реалізації соціальної функції працевлаштування працездатного населення. Кількість найманих працівників на
малих та середніх підприємствах станом на 01.01.2017 року склала 3157 чол. що
становило 95,6 % до загальної кількості зайнятих працівників в районі та майже
на рівні 2015 року ( 3155 чол.). У зв’язку із зменшенням загальної чисельності
працюючих в районі на 2017 рік кількість працюючих на малих та середніх
підприємствах очікується на рівні 3017 чол.
Динаміка кількості працюючих на малих та середніх підприємствах
Кількість найманих працівників

Один.вим.

2015 рік

2016 рік

2017 рік

% до 2016

од.

3155

3157

3017

95,6

Але, незважаючи на складне економічне становище в економіці країни, за
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останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо росту заробітної плати на
малих та середніх підприємствах. Так, середньомісячна заробітна плата одного
найманого працівника на малих та середніх підприємствах у 2016 році становила
3983,21 грн., що більше проти 2015 року на 840,05 грн., або на 26,7%. Збільшення
заробітної плати передбачається і у 2017 році проти попереднього року на
1803,44 грн. (на 45,3%) і становитиме на 5786,65 грн.
Середньомісячна заробітна плата
6000
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роки
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Обсяги реалізованої продукції визначає рівень участі підприємств і галузей
у процесі виробництва і є важливим економічним показником, що характеризує
господарську діяльність підприємства. Основними цілями діяльності малого
підприємництва є виробництво товарів та надання послуг населенню. Обсяг
реалізованої продукції суб’єктами малого та середнього підприємництва у діючих
цінах у 2016 році становив 2897,2 млн. грн., що більше проти попереднього року
на 697,5 млн. грн., або на 31,7%. У 2017 році також передбачається ріст обсягу
реалізованої продукції проти 2016 року на 12,0%, або на 347,7 млн. грн.. і
становитиме 3244,9 млн. грн.
Обсяг реалізованої продукції
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Впродовж останніх років зросла роль підприємництва, як джерела
наповнення бюджету та поступове збільшення надходжень від його діяльності.
Від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва до місцевого
бюджету району за 2017 рік надійшли кошти в сумі 40,1 млн. грн., що становило
25,2 % від загальних надходжень в районі та більше проти минулого року на
19,9%, або на 6,2 млн. грн., що становило 33,9 млн. грн. та 2 рази більше ніж у
2015 році.
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Динаміка надходжень до бюджету району від діяльності
малих та середніх підприємств
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Райдержадміністрація спільно з районним центром зайнятості сприяє
збільшенню ролі ринків у забезпеченні зайнятості безробітного населення.
Безробітним пропонується пройти підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації, що дасть можливість незайнятим громадянам знайти роботу у сфері
торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, або
відкрити власну справу.
Протягом 2017 року 11 осіб, з числа безробітних пройшли навчання та
стажування з основи підприємницької діяльності, в тому числі 1 особа - учасник
АТО та 3 особи - інваліди. Нормою в районі стало проведення засідань "круглих
столів", "громадських слухань", робочих зустрічей, семінарів, "гарячих ліній".
Вільнянською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного
управління державної фіскальної служби у Запорізькій області, районним
центром зайнятості та відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації
за 2017 рік з підприємцями району проведено 47 "гарячих ліній", 28 засідань
"круглого столу", 49 семінарів-практикумів, надано близько 12,0 тисяч
різноманітних консультацій, проведено 17 зустрічей з громадськістю, 2
конференції та проведено 7 публічних заходів. З метою залучення безробітних
до започаткування підприємницької діяльності районним центром зайнятості за
2017 рік організовано та проведено 101 різноманітний семінар, в яких прийняли
участь близько 700 осіб, в тому числі 8 семінарів - з питань організації
"зеленого туризму". Особам, бажаючим започаткувати власну справу надаються
індивідуальні консультації із застосуванням діагностичних методик для
визначення підприємницького потенціалу, консультації щодо законодавчої бази
та оподаткування.
Для зручності суб’єктів підприємницької діяльності при Вільнянській
райдержадміністрації щоденно працює центр надання адміністративних послуг.
За 2017 рік до центру звернулося 9342 особи з них: 1352 особи з питань
міграційної служби, 1076 осіб - з питань реєстрації нерухомого майна 6186 – з
земельних питань та 41 особа з оформлення дозвільних документів, отримали
консультації 687 осіб. З метою визначання якості з видачі документів дозвільного
характеру центром надання адмінпослуг проведено анкетування 71 суб’єкта
підприємницької діяльності.
Для вирішення різноманітних питань та інформаційної підтримки малого
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та середнього бізнесу, розпорядженням голови райдержадміністрації від
13.12.2006 року створена районна Координаційна рада з питань розвитку
підприємництва.
За 2017 рік Координаційною радою проведено 8 засідань на яких
розглядались актуальні питання діяльності малого та середнього бізнесу,
На офіційному веб-сайті Вільнянської райдержадміністрації для
інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання у сфері підприємницької
діяльності створено спеціальний розділ "Регуляторна політика та розвиток
підприємництва", "центр надання адміністративних послуг".
Торгівля
Протягом останніх років в районі проводиться робота по створенню умов
для розвитку підприємницької діяльності, розширення і раціонального
розміщення підприємств торгівлі та ресторанного господарства, удосконалення
функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.
На території району станом на 01.01.2018 року діяло 352 підприємства
роздрібної торгівлі, і їх кількість збільшилася проти 2016 року на 8 од, у 2016
році - 344 об’єкти.
З загальної кількості об’єктів у сільській місцевості діяло – 154 од., у
м.Вільнянську – 198, з загальною площею – 28452,5 м кв., з неї торгівельна
складає – 17653,3 м. кв., в тому числі:.

з продажу продовольчої групи товарів – 94 од.;

промислової групи товарів – 130 од.;

змішаної групи товарів – 128.
Оптову торгівлю на території Вільнянського району здійснюють 8 суб’єктів
підприємницької діяльності з торговельною площею – 475,0 кв. У всіх
юридичних осіб є в наявності оптові склади.
355
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роки
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В районі працює 32 підприємства ресторанного господарства з загальною
площею залу – 3279,0 м кв. та з кількістю посадочних місць - 1588 них:
кафе – 26 од.;
їдалень – 4 од.;
буфетів – 1 од. ;
ресторан - 1 од.;
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З 32 об’єктів ресторанного господарства в сільській місцевості функціонує
24 об’єкти ресторанного господарства, у м. Вільнянську - 8 об’єктів.
33
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роки
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На сьогодні на території міста Вільнянська діють два ринки та торгівельний
комплекс, а саме:
- ринок "Центральний" по вул. Шевченка м. Вільнянськ – земельна ділянка
для розміщення ринку використовується Вільнянським районним споживчим
товариством згідно державного акту на право постійного користування землею
серія ЗП № 001678, виданого Вільнянською міською радою 28.03.1996 року та
зареєстрованого за № 592. Загальна площа ринку 6652 кв.м., спеціалізація ринку продаж сільськогосподарської продукції, продовольчих і промислових товарів,
риби, молочних та м’ясних виробів, господарських та будівельних товарів,
запчастин для транспортних засобів, худоби та кормів. Кількість торгових місць
на рику складає 569 од.
- міні-ринок по вул. Зачиняєва м. Вільнянськ – земельна ділянка для
функціонування міні-ринку використовується ФОП Сичов-Мрочко О.О. на
підставі договору оренди земельної ділянки укладеного з Вільнянською міською
радою 05.07.2001 року, зареєстрованого у Вільнянському районному відділі
земельних ресурсів 10.08.2001 року за № 1 та додаткової угоди до договору
оренди земельної ділянки від 28.12.2011 року. Кількість торгових місць на ринку
складає 20 од.
- торгівельний комплекс по пров. Гнаровської м. Вільнянськ – земельна
ділянка для розташування торгівельного комплексу використовується ПП
"Укрспецпромгруп-Лтд" на підставі договору оренди землі укладеного з
Вільнянською міською радою 05.02.2008 року, зареєстрованого у Запорізькій
регіональній філії Центру ДЗК 05.02.2008 року за № 040826000002.
Вищезазначені об’єкти не належать до комунальної власності
територіальної громади районного центру, а є приватною власністю юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців.
В районі створені достатні умови для організації торгівлі в торгівельній
мережі району та на ринках міста Вільнянська для товаровиробників. На
центральному ринку виділений окремий прилавок для торгівлі м'ясом
безпосередньо товаровиробниками, працюють крамниці, кіоски.
В минулі роки одним із промислових підприємств району, промислові
площі якого знаходяться в центрі міста і розташовані неподалік біля центрального
ринку, було прийнято рішення про перепрофілювання їх під торгові площі і
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передачу в оренду суб’єктам підприємницької діяльності - фізичним особам.
Близько 55 підприємців отримали можливість здійснювати свою діяльність.
Внутрішній ринок споживчих товарів і послуг району характеризується
відсутністю товарного дефіциту, високим рівнем насиченості товарів
продовольчої і непродовольчої групи, широким спектром різноманітних послуг
для населення.
Райдержадміністрацією постійно забезпечується моніторинг наявності в
роздрібній мережі основних продуктів харчування та цін на них, а також
проводиться аналіз їх обґрунтованості, вживаються заходи щодо недопущення
безпідставного підвищення цін.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
15.02.2016 № 45 "Про вжиття заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі у
Запорізькій області" розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.05.2016
№ 339 створено відповідну робочу групу, до складу якої увійшли представники
райдержадміністрації, місцевого самоврядування та органів Національної поліції
України. Робоча група щомісяця здійснює рейди (за рік проведено 45 рейдів). За
результатами цих заходів встановлено 17 порушень, ліквідовано 17 місць
несанкціонованої торгівлі, складено 17 протоколів щодо адміністративної
відповідальності винних осіб.
В поточному році проводилася відповідна робота по організації та
проведення ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції. Так, протягом
2017 року сільгосппідприємствами району проведено 52 сільськогосподарські
ярмарки, на яких було реалізовано сільгосппродукції на загальну суму
1037,6 тис. грн.
Особливо великим попитом користувалося м’ясо, овочі, олія, зерно, яйця,
риба, насіння соняшнику, борошно та крупи. Ціни на сільгосппродукцію на
ярмарках були нижче на 10-15 %, ніж у торгівельній мережі. Це дало можливість
з одного боку створити для сільгосптоваровиробників простий механізм по
реалізації власної продукції, а з іншого – забезпечити населення якісною
сільськогосподарською продукцією у широкому асортименті за доступними
цінами.
Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, основним видом економічної
діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень - вересень поточного року склав
118,99 млн.грн. що становило 98,5 % до відповідного періоду минулого року
(124,7 млн. грн.) .
В цілому за 2017 рік загальний обсяг товарообігу підприємств з роздрібної
торгівлі очікується в розмірі 156,0 млн. грн., що становитиме 58,3% до 2016 року
(267,7 тис. грн.).
В районі функціонує 46 підприємств побутового обслуговування населення,
з них у сільській місцевості – 4, у м. Вільнянську – 42 об’єкти, загальною площею
9901,3 м кв., з площею виробничих приміщень 4331,0 м кв., з них :
- ремонт взуття – 5 од;
- пошив та ремонт одягу – 8 од.;
- послуги перукарень - 11 од. ;
- інші послуги – 19 од.
- сауни -3 од.
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За рахунок закриття деяких підприємств, діяльність яких пов’язана з
наданням нефінансових послуг, у 2017 році спостерігається зниження їх обсягу.
Так, за січень-вересень обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) склав
42,0 млн. грн. і зменшився проти відповідного періоду 2016 року на 11,4 млн. грн.,
або на 21,3 % ( 9 місяців 2016р. – 53,4 мл. грн. ). У той час, обсяг послуг,
реалізованих населенню збільшився проти відповідного періоду 2016 року на
13,8%, або на 1,8 млн. грн. і склав 6,9 мн.грн. ( 2016 р.- 13,0 мн.грн.). Частка
послуг реалізованих населенню у загальному обсязі реалізованих послуг
становила 35,2%.
За 2017 рік підприємствами, основним видом діяльності яких є надання
ринкових нефінансових послуг, очікується їх реалізація в сумі 58,2 млн. грн., що
становитиме 74,0% до факту 2016 року, в тому числі населенню -13,9%, або 63,8%
до 2016 року.
Охорона навколишнього середовища
Протягом останніх років в районі відсутній єдиний фонд охорони
навколишнього
природного
середовища
з
причин
відмови
міськселищсільвиконкомів щодо його створення. Плата за забруднення
навколишнього природного середовища зараховується до відповідного бюджету,
тобто окремо по міській, селищній та кожній сільській раді, так як було
передбачено ст.69 п.10 Бюджетного Кодексу України та п.46. Закону України
"Про охорону навколишнього природного середовища". Кошти, які надходили на
рахунки органів місцевого самоврядування від забруднення навколишнього
середовища акумулювалися з метою використання на власні потреби своєї
громади.
З початку 2017 року в районі діяв 21 фонд охорони навколишнього
природного середовища, а саме: міський, селищний та 19 сільських.
Але, у зв’язку зі створенням в липні минулого року об’єднаної громади
Павлівської та Семененківської сільських рад 01.10.2017 року в районі вже діяло
20 фондів охорони навколишнього природного середовища: міський, селищний та
18 сільських.
Залишок коштів на рахунках місцевих екофондів станом на 01.01.2017 року
складав 1064,4 тис. грн., в т. ч.:
- міському фонді – 44,2 тис.грн.;
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- селищному фонді – 4,8 тис. грн.;
- фонди сільських рад - 1015,4 тис. грн.
З метою поліпшення екологічної ситуації в районі рішенням обласної ради
від 06.04.2017 року № 37 на 2017 рік затверджено перелік природоохоронних
заходів фінансування яких проводилася за рахунок місцевих фондів охорони
навколишнього природного середовища на загальну суму 682,00 тис., а саме:
№
з/п

1.
2.
3

4

Назва природоохоронного заходу

Разом:
Придбання євроконтейнерів для збору твердих
побутових відходів Гнаровською с/р
Придбання машин для збору, транспортування,
захоронення та складування твердих побутових
відходів (сміттєвоз) Гнаровською с/р
Роботи пов’язані з поліпшенням технічного
стану та благоустрою водойми біля с.
Жовтневе Гнаровської с/р (розробка робочого
проекту
Озеленення території Гнаровської с/р

Обсяг фінансування, тис. грн.
2017 рік
затверджено
виконання

682,00
122,00

97,930
-

400,00

-

60,00

-

100,00

97,930

Так за 2017 рік, згідно рішення Запорізької обласної ради Гнаровською
сільською радою використано з місцевого фонду охорони навколишнього
середовища 97,930 тис. грн. на озеленення території сільської ради, що становило
тільки 14,3% від затвердженої суми. Сума невикористаних коштів на 01.01.2018
року становила 584,07 тис. грн. ув’язку з тим, що постачальник сміттєвозу, який
сільська рада планувала придбати для збору і транспортування твердих побутових
відходів, у 4 кварталі 2017 року скасував договір купівлі-продажу. З цієї
причини Гнаровською сільською радою не проводилася закупівля і
євроконтейнерів під сміттєвоз.
За 2017 рік на рахунки місцевих екофондів надійшло 431,2 тис. грн. і станом
на 01.01.2018 року залишок склав 1411,477 тис. грн.
Енергетика
Скраплений газ.
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570
"Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої,
газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу" та від 20.11.2003
№1790 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з
постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та
інших споживачів" спеціалізованими підприємствами області здійснюється
поставка скрапленого газу для потреб населення. Поставку скрапленого газу за
соціально-прийнятною ціною в Вільнянському районі здійснює спеціалізоване
підприємство ТОВ "Запоріжспецтрансгаз". Станом на 01.01.2018 в районі
налічується 2181 споживачів скрапленого газу.
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 01.04.2016
№ 143 "Про проведення моніторингу ситуації з реалізації скрапленого газу для
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потреб населення" Вільнянською райдержадміністрацією здійснюється
щоквартальний моніторинг. За 12 місяців 2017 року населенню району було
реалізовано 45,087 тон - або 2147 балонів аукціонного скрапленого газу, 1,7 тон
комерційного газу (81 балон).
Електроенергія.
За даними ВАТ "Запоріжжяобленерго" за 2017 рік споживачами
Вільнянського району спожито електроенергії 118 млн. 342 тис. 178 кВтч., рівень
розрахунків складає 102% від товарної відпустки. В тому числі рівень
розрахунків: підприємств житлово-комунального господарства складає 98%;
населення – 96%; сільгоспспоживачів – 100,0 %; установ та організацій місцевого
бюджету – 101%; державного бюджету - 130%, промислових підприємств – 104%.
Станом на 01.01.2018 загальна заборгованість споживачів Вільнянського
району за спожиту електроенергію становить 10 млн. 683тис. 899 грн., при цьому
за 2017 року сума боргу зменшилася на 706 тис.702 грн. Так, по промислових
підприємствах борг зменшився на 641,8 тис. грн. (загальний борг складає 2 млн.
890 тис. грн.), по установах і організаціях державного бюджету на 634,5 тис. грн.
(загальний борг складає 2,9 тис. грн.). Сільгоспспоживачі зменшили
заборгованість на 38,3 тис. грн. (загальний борг складає 249,3 тис. грн.). Борг
підприємств ЖКГ також зменшився на 233,6 тис. грн. (загальний борг складає
125,0 тис. грн.). Разом з тим збільшився борг населення на 819,5 тис. грн.
(загальний борг складає 6 млн. 859 тис. грн.). Борг місцевого бюджету є
незначним 4,2 тис. грн.
Енергозбереження.
У 2017 році продовжувалося виконання заходів районної Програми
ефективного використання енергетичних ресурсів Вільнянського району на 20162020 роки (далі – Програма), яка затверджена рішенням п’ятої сесії сьомого
скликання Вільнянської районної ради від 22.04.2016 №3.
Головним завданням цієї Програми є визначення напрямків реалізації
виявлених резервів енергозбереження, розвиток зацікавленості кожного
споживача паливно-енергетичних ресурсів в їх економії за рахунок повного і
об’єктивного обліку. Програма направлена на впровадження енергозберігаючих
заходів з підвищення комплексності використання енергоресурсів, зменшення їх
витрат, модернізації існуючого опалювального обладнання, заміну застарілих і
реконструкцію малоефективних котлів, впровадження новітніх технологій з
використанням альтернативних видів палива.
У 2017 році на виконання заходів Програми орієнтовний обсяг
фінансування становив 11615,10 тис. грн., у тому числі за рахунок державного
бюджету – 932,60 тис. грн., за рахунок обласного бюджету – 4519,19 тис. грн.,
районного бюджету – 3227.40 тис. грн., сільського бюджету – 1885,91тис.грн.
Фактично на впровадження заходів Програми виконано робіт на суму
3369,53 тис. грн.
З державний бюджету профінансовано 830,53 тис.грн.
За рахунок районного бюджету:
- здійснено заміну дерев’яних віконних та дверних блоків на
металопластикові в бюджетних установах району на суму 1317,35 тис.грн. (ЗОШ
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І-ІІІ ст. №2 м. Вільнянськ, ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Вільнянськ, Антонівський НВК,
Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст., Дружелюбівський НВК, Вільнянська гімназія "Світоч",
Гнаровська ЗОШ І ст., Камяна ЗОШ І-ІІ ст., Семененківський НВК, Матвіївський
ЗНВК "Всесвіт", Московський НВК, Михайлівський НВК, Петро-Михайлівська
ЗОШ І-ІІІст., ЦДЮТ);
- профінансовано виготовлення проектно-кошторисної документації на
реконструкцію системи опалення в будівлі комунальної установи "територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на суму 22,0
тис.грн.;
- проведено заміну котлів у Соколівськійї ЗОШ І-ІІІ ст. та Солоненському
НВК на суму - 440,0 тис.грн.
- виконано поточний ремонт покрівлі Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2,
Камянської ЗОШ І-ІІ ст., Любимівського НВК на загальну суму 485,6 тис. грн.;
За кошти сільських бюджетів:
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт
будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Михайлівка на
суму 94,5 тис.грн.;
- проведено ремонт будівлі будинку культури с. Антонівка на суму
102,0 тис. грн.
Фінансування заходів Програми за рахунок обласного бюджету не
здійснювалося.
Основною причиною, яка вплинула на обсяги виконання заходів Програми
у 2017 році є відсутність фінансування з обласного бюджету будівництва об’єкту
"Проведення модернізації (реконструкції) котельні, що обслуговує об’єкти
соціальної сфери та житловий фонд по вул. Радянській, 20, в м. Вільнянськ
Вільнянського району Запорізької області з переведенням її на альтернативний
вид палива".
За рахунок впровадження енергоефективних заходів та заходів направлених
на економію паливно-енергетичних ресурсів у 2017 році бюджетними установами
району отримано річний економічний ефект, а саме:
- природний газ – 73,76 тис.м3 на суму 609,37 тис. грн.;
- теплова енергія - 140,43 Гкал на суму 290,13 тис. грн.;
- електроенергія 107,0 тис.кВт/год на суму 227,93 тис. грн.
Райдержадміністрацією постійно на оперативних нарадах, навчальних
семінарах, засіданнях робочих груп, через засоби масової інформації та на вебсайті райдержадміністрації проводиться робота щодо популяризації і поширення
інформації серед суб’єктів господарювання та населення стосовно
енергозберігаючих заходів і програм підтримки їх реалізації.
Слід зазначити, що впроваджування в повному обсязі заходів районної
Програми ефективного використання енергетичних ресурсів стримується
насамперед через недостатній обсяг фінансування з бюджетів всіх рівнів та
дефіцит коштів підприємств району.
Автомобільні дороги.
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 03.05.2017
№ 204 "Про покращення стану автомобільних доріг загального користування
місцевого значення Запорізької області", райдержадміністрацією разом із
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Службою автомобільних доріг України було визначено перелік автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, на експлуатаційне утримання
яких необхідно спрямувати кошти обласного бюджету у 2017 році. Проведено
роботи з ямкового ремонту на дорогах О080512 Вільнянськ – Бекарівка –
Новотаврійське - /Н-18/, О080511 Вільнянськ – Славгород, С080520 Запорізьке –
Соколівка - /М-18/ на загальну суму 1127,466 тис. грн., ліквідовано ямковості
2843,82 м2..
Агропромисловий комплекс та регулювання земельних відносин
Незважаючи
на
економічні
труднощі
та
відсутність
дощів,
сільськогосподарськими підприємствами району отримано валовий збір зернових
та зернобобових культур 91,4 тис. тонн при середній урожайності 26,5 ц/га, в тому
числі:
пшениці 70,4 тис. тонн, урожайність – 28,0 ц/га;
ячменю – 12,0 тис. тонн, при урожайності 23,5 ц/га,
гороху намолочено 2,2 тис. тонн при урожайності 17,8 ц/га,
кукурудзи намолочено 6,7 тис. тонн, при середній урожайності 22,4 ц/га.
соняшнику 56,0 тис. тонн, середня урожайність становить 17,3 ц/га.
Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації у 2017 році
проведено 11 нарад – семінарів з керівниками сільгосппідприємств району на
яких обговорювалися питання реалізації державної політики у галузі сільського
господарства та фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва з
державного бюджету, залучення інвестицій, створення привабливих умов для
приватного інвестування у тваринництво та галузь землеробства, підвищення
ефективності використання земель сільськогосподарського призначення,
збереження внутрішньогосподарської меліоративної системи району, що
сприятиме збільшенню обсягів виробництва валової продукції сільського
господарства.
Сільськогосподарськими
підприємствами
впроваджуються
новітні
інтенсивні технології при вирощуванні сільськогосподарських культур, які
забезпечують зниження енергетичних витрат, підвищення ефективності
родючості ґрунтів, захисту їх від ерозії, покращення гумусового балансу і будови
ґрунтів, зменшення непродуктивних втрат поживних речовин і вологи,
забезпечення скорочення строків виконання польових робіт.
Протягом 2017 року керівники сільськогосподарських підприємств району
приймали активну участь у наступних заходах: виставка "Агротехсервіс – 2017"
у виставковому центрі "Козак Палац" м. Запоріжжя, практичному семінарі по
обговоренню поточної ситуації та перспектив реформування державної підтримки
агропромислового комплексу у м. Мелітополь та 1-му спеціалізованому
міжнародному Запорізькому екологічному форумі "Еко Форум-2017", семінаргромадські слухання "Земельна реформа. Міфи і реальність щодо зняття
мораторію на землі сільськогосподарського призначення".
Господарства, в яких виконувалися всі технологічні процеси,
використовувалися насіння високих репродукцій і застосовувалися рекомендації
наукових досліджень отримали найвищу урожайність ранніх зернових культур, а
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саме: ФГ "Чайкін" - 60,0 ц/га, СВК "Вільнянськ" - 59,5 ц/га, ТОВ "Агрофірма
"Матвіївка"- 48,0 ц/га, ТОВ "Прогрес - Агро" - 39,0 ц/га.
Сільськогосподарськими підприємствами постійно проводиться поновлення
парку сільськогосподарської техніки сучасними високопродуктивними
енергозберігаючими машинами та механізмами. Сільгосптоваровиробниками
району протягом 2017 року освоєно власних коштів 86,5 млн. грн. для придбання
обладнання та сільськогосподарської техніки. Придбано 25 одиниць техніки, в
тому числі 7 тракторів, 5 сівалок, вантажний автомобіль, 3 культиватори, машину
для внесення мінеральних добрив та 8 одиниць іншої техніки.
На території Вільнянського району знаходиться 20,5 тис. га зрошуваних
земель. Для подальшого використання поливних земель та недопущення
знищення внутрішньогосподарських меліоративних систем, розпорядженням
голови Вільнянської райдержадміністрації від 25.05.2017 № 224 "Про
забезпечення збереження меліоративних систем і мереж водопостачання" було
затверджено склад постійної діючої оперативної групи з контролю за
збереженням меліоративних систем і мереж водопостачання.
Тваринницька галузь у районі представлена 11 сільськогосподарськими
підприємствами, із них 10 підприємств займаються свинарством. Селекційногенетичною роботою по підвищенню потенціалу м’ясності свиней займається
ТОВ "БСК". Керівник господарства Сеніва Т.О. співпрацює з кафедрою генетики
та розведення тварин Дніпропетровського державного аграрного університету.
Господарство закуповує і впроваджує лінії м’ясного напрямку зарубіжних порід
"Ландрас", "Дюрок" та вітчизняних порід "Полтавська м’ясна" та
"Дніпропетровський м’ясний тип". З початку року господарство збільшило
поголів’я свиней: на 1400 голів.
Станом на 01.01.2018 року поголів'я свиней в районі у порівнянні з
відповідним періодом минулого року збільшилося на 1505 голів і становить 14468
одиниць.
Незважаючи на проведену роз’яснювальну роботу з керівниками
сільгосппідприємств району щодо стабілізації та нарощуванню поголів’я великої
рогатої худоби, її чисельність у порівнянні з відповідним періодом минулого
року зменшилася на 24 голови і станом на 01 січня поточного року склала всього
22 одиниці, у тому числі корів 15 голів. Поголів’я великої рогатої худоби
збереглося в Любомирівському психоневрологічному інтернаті, вся продукція
використовується для власних потреб.
З метою проведення моніторингу стану використання земель
сільськогосподарського призначення всіх форм власності, в районі було
розпочато захід "Врожай 2017".
В рамках проведення даного заходу робочою групою обстежено земель
сільськогосподарського призначення державної власності – 22509,0622 га,
колективної власності - 4333,452 га, приватної власності – 71137,3342 га,
комунальної власності – 300,2558 га.
Встановлено
факти
використання
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення без оформлення правовстановлюючих
документів. Про факти виявлених порушень земельного законодавства, було
повідомлено правоохоронні органи та Головне управління Держгеокадастру у
Запорізькій області.
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За результатами розгляду звернень Вільнянської районної державної
адміністрації за фактами використання земель сільськогосподарського
призначення без оформлення правовстановлюючих документів, Вільнянським
відділенням поліції Пологівського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Запорізькій області зареєстровано 2 кримінальних
провадження.
В ході проведення заходу "Врожай-2017" добровільно оформлено 148
найманих працівників. Розмір легалізованого в рамках заходу доходу та
додаткових надходжень до бюджету складає 311,19 тис. грн.
До бюджетів усіх рівнів вдалося залучити додаткові кошти у розмірі 464,164
тис. грн.
Житлово-комунальне господарство
Поводження з твердими побутовими відходами.
У 2013 році розроблена районна Програма поводження з твердими
побутовими відходами на території Вільнянського району на 2013-2020 роки, яка
затверджена рішенням двадцять шостої сесії шостого скликання районної ради від
29.08.2013 № 16.
Головним завданням цієї Програми є мінімізація утворення твердих
побутових відходів (далі – ТПВ) та зменшення їх негативного впливу на здоров’я
людини та навколишнє природне середовище, створення умов, що сприятимуть
забезпечення повного збирання, утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ.
У 2017 році, за рахунок коштів обласного бюджету придбано сміттєвоз для
Вільнянської міської ради та Михайлівської сільської ради. Вартість одного
сміттєвозу становить 2700,0 тис. грн. На теперішній час, доки йде процедура
оформлення спецтехніки органами місцевого самоврядування, сміттєвози
знаходяться на збереженні відповідних територій.
Люцернянська сільська рада, за рахунок власних коштів у сумі
529,4 тис. грн. придбала трактор для збирання та вивезення ТПВ, який наприкінці
2017 року пройшов обкатку та з січня 2018 року задіяний за призначенням.
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2016
№111 "Про забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства у
сфері поводження з побутовими відходами" розпорядженням голови
райдержадміністрації від 08.07.2016 № 418 "Про створення постійно діючої
районної комісії з питань забезпечення дотримання вимог природоохоронного
законодавства у сфері поводження з побутовими відходами, Положення про неї та
затвердження її складу" створена відповідна районна комісія.
З метою перевірки санітарного стану підпорядкованої території у 2017 році
комісія здійснила два виїзних засідання 20.04.2017 та 21.09.2017, були перевірені
території Павлівської та Люцернянської сільських рад. Під час проведення
перевірки було виявлено 2 несанкціонованих сміттєзвалища. Головам
вищезазначених сільських рад рекомендовано провести роботи з ліквідації та
рекультивації несанкціонованих сміттєзвалищ. Слід зазначити, що у 2017 році
значно покращився санітарний стан населених пунктів району та прилеглих до
них територій. Протягом 2017 рік на території району ліквідовано 4 стихійних
сміттєзвалища.
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Сількомунгоспи Дружелюбівської сільської ради та Кам’яної селищної ради
у 2017 році продовжували роздільне збирання твердих побутових відходів.
Встановлення сітчастих контейнерів для збирання полімерів значно покращило
ситуацію щодо забруднення території використаними пластмасовими виробами та
дало змогу сількомунгоспам кошти, отримані від реалізації полімерів, витрачати
на підтримку власних господарських потреб.
На теперішній час схеми санітарної очистки населеного пункту розроблено
та затверджено рішеннями Кам’яної селищної ради, Тернівської, Гнаровської,
Матвіївської,
Михайло-Лукашівської,
Московської,
Люцернянської,
Купріянівської та Солоненської сільських рад.
Житлово-комунальні послуги.
На території Вільнянського району послуги з централізованого
водопостачання надають КП "Водоканал" Запорізької міської ради та 15
сількомунгоспів. Протяжність мереж водопостачання у районі становить 613,7 км;
потребують капітального ремонту та заміни близько 60 % мереж.
Тарифи на послуги водопостачання для населення становлять від
7,092 грн/м3 (КП "Водоканал" – приватний сектор) до 18,00 грн/м3
(КП "Павлівський сількомунгосп"). Рівень оплати населенням послуг з
водопостачання становить 105%.
Централізованим водопостачанням забезпечено 63 населених пункту
району. В 44 сільських населених пунктів району відсутнє централізоване
водопостачання, водопостачання забезпечується привозною водою або
колодязною. Вартість привозної води – від 150,0 грн. до 300,0 грн. за 1 м3.
Послуги з централізованого водовідведення на території району надає КП
"Облводоканал" Запорізької обласної ради та 4 сількомунгоспи.
Інформування населення про якість питної води, яка надходить на
підпорядкованій території, здійснюється постійно через місцеві засоби масової
інформації.
Відокремленим підрозділом "Вільнянський міжрайонний відділ ДУ
"Запорізькій обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби України"
здійснюється моніторинг за якістю питної води, води відкритих водоймищ, що
використовуються для господарсько-питного водопостачання.
З метою забезпечення населення якісною питною водою та сталим
водопостачанням у 2017 році введені в експлуатацію об’єкти: "Реконструкція
зовнішнього водопроводу по вул. Металістів у м. Вільнянську Запорізької
області", та "Водопровід по вул. Садовій у с. Вільнянка Вільнянського району
Запорізької області", завершені будівельні роботи з реконструкції водопровідної
мережі у с. Семененкове.
Послуги з централізованого опалення надає Орендне виробниче управління
житлово-комунального господарства м. Вільнянськ. Тариф для населення
становлять 856,04 грн./Гкал (житлові будинки з теплолічильниками) та 13,23 грн.
за 1м2 опалювальної площі (житлові будинки без теплолічильника); інші
споживачі – 10,33 грн./м2.
Рівень оплати населенням послуг з теплопостачання становить 94%.
Заборгованість населення за ці послуги становить 4,8 млн. грн. Основна сума
заборгованості – борги минулих років.
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З метою зменшення заборгованості населення за послуги теплопостачання
ОВУЖКГ проводить реструктуризацію боргів. У 2017 році укладено більш ніж 40
договорів з боржниками на суму близько 160,0 тис. грн.
Послуги з утримання будинків, споруд та прибуткової території, з вивезення
твердих побутових відходів надає КП "Вільнянський міськкомунгосп Запорізької
області".
Тариф з утримання будинків, споруд та прибуткової території для населення
становить 1,989 грн/м2. Тариф з вивезення твердих побутових відходів становить
9,97 грн. на 1 особу. Рівень оплати населенням послуг з вивезення ТПВ становить
96%.
Розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії – 100 %.
ОСББ.
В районі створено 8 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ) та 1 ЖБК, з них в м. Вільнянськ – 7 ОСББ та 1 ОСББ – в селищі Кам’яне.
У 2017 році ОСББ у районі не створювалися. Під час проведення зборів
мешканців у 63 багатоквартирних будинках комунальної власності міської ради,
мешканці визначилися на користь управителя без створення ОСББ. На теперішній
час угоди з управителем КП "Вільнянський міськкомунгосп Запорізької області"
уклали 44 багатоквартирних житлових будинки.
Забезпечення законності та правопорядку
Районною
державною
адміністрацією
здійснюється
комплекс
організаційних заходів стосовно взаємодії з правоохоронними органами та
іншими органами, а також проводиться робота з питань запобігання корупції і
злочинності, захисту прав, свобод, законних інтересів, життя і здоров’я громадян,
прав юридичних осіб, майнових інтересів держави.
З метою забезпечення на території району ефективної реалізації державної
політики у сфері профілактики правопорушень, роботи спрямованої на усунення
причин та умов вчинення протиправних діянь, забезпечення громадського
порядку та боротьби зі злочинністю, відповідно до ст. 6 та ст. 25 Закону України
"Про місцеві державні адміністрації" видано розпорядження голови
райдержадміністрації від 29.06.2016 № 396 "Про підвищення взаємодії органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та правопорядку органів по
забезпеченню громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі
злочинністю у Вільнянському районі".
З метою посилення відомчого контролю по забезпеченню громадської
безпеки, боротьби зі злочинністю у районі протягом 2017 року проведено 24
оперативних нарад керівництва райдержадміністрації, за участю керівників
правоохоронних органів, районного сектору ДСНС, райвійськкомату.
З метою об’єднання зусиль місцевих органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості для
сприяння правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського
порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності на території району та
поліпшення матеріально-технічного забезпечення та підтримки Вільнянського
відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУ Національної поліції в
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Запорізькій області, затверджено районну Програму сприяння правоохоронним
органам у забезпеченні охорони громадського порядку, безпеки громадян,
профілактики злочинності на території Вільнянського району на 2016-2018 роки.
В рамках реалізації Програми проведений аналіз спільної роботи
Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу ГУНП в Запорізькій
області, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади району
щодо стан правопорядку на території району, на підприємствах, установах,
організаціях усіх форм власності. За результатами аналізу, та з урахуванням
факторів, що впливають на стан правопорядку, розроблено заходи щодо
запобігання злочинності; за допомогою засобів масової інформації доведено до
населення інформацію про стан правопорядку на території району та результати
боротьби зі злочинністю; створено умови для чіткої координації зусиль щодо
профілактики злочинності відділенням поліції шляхом співпраці з органами
місцевого самоврядування та громадськими формуваннями у частині охорони
громадського порядку, їх участі у його забезпеченні на території сільських,
селищної, міської рад та підвищення рівня відповідальності за стан правопорядку;
проведено робочі зустрічі з організаторами та координаторами масових акцій, під
час яких доведено до їх відома інформацію про неприпустимість та недопущення
вчинення ними дій, спрямованих на дестабілізацію соціально-політичної ситуації
в районі, проявів сепаратизму, вчинення диверсій, терористичних актів; серед
населення району; проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності участі
громадян в охороні громадського порядку, профілактики правопорушень і
боротьби зі злочинністю; постійно надавалась практична допомога та роз’яснення
щодо порядку створення і діяльності громадських формувань, охорони
громадського порядку і державного кордону, їх прав та обов’язків, надання
пропозицій щодо поліпшення діяльності вказаних формувань відповідно до
Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і
державного кордону"; здійснювалась організація контролю та координація
діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку; проводились
заходи щодо посилення захисту життя, здоров’я, честі та гідності, майна
громадян, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, протидії
організованій злочинності, визначення ймовірності участі осіб, які
були
засуджені за вчинення особливо тяжких та тяжких злочинів, в екстремістській і
сепаратистській діяльності; організовано роботу щодо запобігання втягуванню
працівників органів влади у злочинну діяльність, виявлення і припинення проявів
корупції серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого
самоврядування,
військовослужбовців,
працівників
правоохоронних
і
контролюючих органів; спрямовувались зусилля на припинення кримінального
обігу зброї та вибухівки, попередження і розкриття злочинів із їх застосуванням;
вжито заходів щодо боротьби із незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, їх вживанням, виготовленням,
транспортуванням, експортом, імпортом, торгівлею та знищенням таких засобів;
здійснено профілактику щодо унеможливлення використання представниками
злочинних угруповань
сфери легального культивування (вирощування)
наркотичних засобів на території району; вживались заходи щодо протидії
рецидивній злочинності шляхом здійснення заходів адміністративного нагляду за
особами, звільненими з місць позбавлення волі, постановки таких осіб на облік та
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особливий контроль; здійснювались заходи щодо виявлення фактів безпідставної
легалізації іноземців та осіб без громадянства, відстеження та перевірка таких
осіб на території району, щодо попередження дорожньо-транспортних пригод та
травмування пішоходів, вжиття заходів встановлення засобів примусового
зниження швидкості автомобілів, тощо.
Крім того, спільною роботою Вільнянського відділення поліції
Пологівського ГУНП в Запорізькій області із службою у справах дітей
райдержадміністрації, Вільнянським районний центром соціальних служб для
сім`ї, дітей та молоді протягом звітного періоду в питаннях декриміналізації
молодіжного середовища посилено контроль за дотриманням законодавства щодо
заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів особам віком до 18 років;
спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування спрямовано
зусилля на запобігання вчиненню правопорушень та злочинів неповнолітніми,
запобіганню жебрацтва, бродяжництва, насильства в сім’ї; забезпечено своєчасне
виявлення та постановку на облік неблагополучних сімей, удосконалено
практичну методику їх соціального супроводу та перевірки, організовано
роз’яснювальну роботу з батьками з метою формування у них психологічної
схильності до недопущення скоєння правопорушень.
За аналітичною інформацією отриманою від Вільнянського відділення
поліції Пологівського відділу ГУНП в Запорізькій області про результати протидії
злочинності на території Вільнянського району Запорізької області, за 12 місяців
2017 року до Вільнянського відділення поліції 9649 (у 2016 році – 8440) заяв і
повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, що більше ніж за
аналогічний період минулого року на 14,3 %.
До ЄРДР у звітному періоді внесено інформацію по 1418 кримінальним
правопорушенням проти 1776 у 2016 році, вчинених на території обслуговування
Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в
Запорізькій області, у тому числі 790 без врахування закритих за ст.284 КПК
України проти 1091 у 2016 році, що на 27,56% менше ніж у 2016 році.
До ЄРДР, без урахування закритих, зареєстровано 421 тяжких кримінальних
правопорушення проти 501 у 2016 році (-15,96%), особливо тяжких – 11 проти 12
у 2016 році (- 8,3 %).
Характерною рисою злочинності Вільнянського району є крадіжки
приватної власності 532 проти 619 у 2016 році, що складає більше половини
злочинів від загальної кількості кримінальних правопорушень.
У результаті вивчення вказаної категорії злочинів, було встановлено, що
переважна більшість крадіжок учинена на території районного центру, друге
місце посідає Михайлівська сільрада, третє Гнаровська сільська рада.
Дана категорія злочинів притаманна цим сільським радам з причини
наявності великої кількості дачних угідь, яких в районі близько 72 тисяч.
Однією з причин збільшення загальної злочинності району є те, що на
території району розташовані державні установи з питань виконання покарань,
після звільнення з яких, особи на шлях виправлення не стають, на роботу вони
влаштуватися не можуть, стабільного заробітку не мають, а деякі в загалі не
мають бажання працювати, тому знову беруться за старе, шукають легкого
заробітку.
Проведений аналіз адміністративно-правозастосовної діяльності свідчить,
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що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість
адміністративних правопорушень, виявлених співробітниками відділення поліції
значно збільшилася, в основному через посилення роботи секторів реагування
патрульної поліції.
За звітній період Вільнянським відділенням поліції задокументовано 2157
адміністративних правопорушень, 155 правопорушень скоєно повторно, 19
правопорушень скоєно неповнолітніми, в основному правопорушення, що
посягають на безпеку дорожнього руху.
Розглянуто і прийнято рішення за 2030 адміністративними справами, що
складає 91,4% від виявлених. 42 справи були закриті на підставі ст. 21, 22
КУпАП; 77 справ закриті на підставі ст. 247 КУпАП, з них 60 по закінченню
терміну притягнення до відповідальності (СРПП - 34, ДОП - 10, ЮП - 3, ДН - 23),
15 за п. 1 ст. 247 КУпАП (СРПП - 7, ДН - 8); 2 справи (СРПП) закриті на підставі
п.п. 8, 9 ст. 247 КУпАП.
На 941 правопорушників накладено стягнення у вигляді попередження, на
825 штраф на загальну суму 740691 грн, стягнуто 129440 грн. Покарання у
вигляді адміністративного арешту судом не застосовувалося. 61 правопорушників
піддані громадським роботам. Прокуратурою та судом справи не скасовувалися.
З метою підвищення ефективності роботи по боротьбі зі злочинністю та
профілактики правопорушень, відповідно до Закону України "Про участь
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", на території
району станом на теперішній час працює 2 громадських формування з охорони
громадського порядку, чисельністю 85 чоловік, одне громадське формування
реорганізується, на теперішній час його чисельність складає 12 осіб. Фактично діє
1 формування на території міста, яке злилося з Вільнянським козацьким полком
та його чисельність складає 73 особи.
Зазначеним формуванням прийнята участь у охороні публічного порядку
під час масових та розважальних заходів, у святкові дні, брали участь у охороні
громадського порядку під час проведення Новорічних та різдвяних свят,
Водохреща, урочистих концертів, вечорів відпочинку, охороні громадського
порядку під час культових заходів.
В цілому громадськими формуваннями проведено 51 рейд направлений на
профілактику правопорушень, в ході проведення цих рейдів на маршрутах
патрулювання
виявлено
та
задокументовано
28
адміністративних
правопорушення. Члени громадських формувань беруть активну участь у
розкритті злочинів на території Вільнянського району.
З метою виконання заходів Програми профінансовано 85,0 тис.грн, які
фактично використані.
На виконання Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які
відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на
певний строк" при районній державній адміністрації 30.11.2015 утворена
спостережна комісія, до складу якої входить 6 представників громадських
організацій, 3 – від органів виконавчої влади, 1 – від органу місцевого
самоврядування, 1 – від установи району. Протягом 2017 року проведено 32 (з
них 2 виїзних в установи) засідань спостережної комісії за участю представників
громадських організацій, оскільки вони є членами комісії.
На засіданнях комісії розглянуто 314 подань адміністрацій установ
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виконання покарань щодо: умовно-дострокового звільнення – 268; заміни не
відбутої частини строку покарання більш м’яким – 2; переведення до дільниці
посиленого контролю – 17, переведення до дільниці соціальної реабілітації – 2,
переведення до дільниці ресоціалізації – 6, тощо.
У роботі комісії приймають участь представники центру зайнятості,
управління праці та соціального захисту населення, центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, які інформують членів комісії про працевлаштування та
надання соціальної допомоги особам, що повернулися з установ виконання
покарань
Згідно з повідомленнями виправних установ протягом 2017 року в район
прибуло 9 осіб, із них умовно-достроково звільнених від відбування покарання 7,
в зв’язку з закінченням терміну покарання 2 особи.
Пріоритетним напрямком у роботі райдержадміністрації є забезпечення
дотримання антикорупційного законодавства; реалізація державної політики щодо
запобігання і протидії корупції; підвищення ефективності діяльності державних
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування спрямованої на
реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії корупції;
концентрація зусиль, створення умов та активізація роботи для залучення різних
категорій населення та об’єднань громадян до забезпечення належного рівня
взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
правоохоронних органів та громадських формувань направлених на
профілактику, виявлення й подолання корупції; підвищення ступеня довіри
громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як
суспільно-небезпечного
явища;
запровадження
системи
моніторингу
ефективності антикорупційного законодавства та забезпечення його виконання;
усунення передумов вчинення корупційних правопорушень при здійсненні
адміністративних процедур; забезпечення вимог фінансового контролю;
запобігання втягуванню працівників органів влади у протиправну корупційну
діяльність; запровадження нових форм і методів профілактики корупційних
правопорушень у практику.
З метою реалізації Програми керівництвом райдержадміністрації із
державними службовцями райдержадміністрації, керівниками органів виконавчої
влади району, посадовими особами органів місцевого проведено ряд семінарів та
нарад щодо: виконання обов’язків з організації роботи із запобігання проявам
корупції; ознайомлення з вимогами законодавства щодо запобігання, виявлення та
урегулювання конфлікту інтересів; здійснення комплексу заходів, спрямованих на
підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів
громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до
проявів корупції, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів
корупційних проявів; проведено інформаційну роботу щодо порядку заповнення
та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування. Постійно надавалась практична і методологічна
допомога з питань застосування вимог нормативно-правових актів у сфері
запобігання корупції посадовим особам юридичних осіб публічного права та
іншим зацікавленим особам.
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У 2017 році державні службовці та посадові особи органів місцевого
самоврядування за рішенням суду про заборону займати посади не звільнялися.
Крім того, постійно вживаються заходи щодо усунення проявів корупції;
недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
забезпечено можливість отримання повідомлень про корупцію, зокрема через
офіційні веб-сайти, телефони "довіри", гарячі лінії; проведено моніторинг
дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до
відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди,
заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями,
вчиненими в таких умовах; вжито практичних заходів щодо розвитку центрів
надання адміністративних послуг з метою усунення корупційних чинників у
адміністративних процедурах; забезпечено функціонування, ведення та
своєчасного оновлення веб-сайтів, інших електронних ресурсів органів, залучених
до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для
отримання адміністративних послуг; забезпечено доступ громадськості до
ознайомлення з проектами нормативно-правових актів; запроваджено дієвий
механізм зворотного зв`язку з громадськістю щодо повідомлень про факти
порушення антикорупційного законодавства; забезпечено висвітлення та
оприлюднення у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах, інформації
про проведені заходи щодо запобігання корупції, зокрема щодо підвищення
прозорості та ефективності державних закупівель.
Крім того, на виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 19.04.2016 №171 "Про затвердження Плану заходів щодо
забезпечення виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" та
здійснення антикорупційних дій в Запорізькій області на 2016-2017 роки", з
метою забезпечення виконання плану заходів щодо запобігання та протидії
корупційних діянь і правопорушень з боку державних службовців
райдержадміністрації та посадових осіб органів місцевого самоврядування
головою райдержадміністрації видане розпорядження від 28.12.2015 №492 "Про
затвердження Плану заходів з питань запобігання корупції та забезпечення
реалізації державної антикорупційної політики у Вільнянському районі на 20162017 роки", зі змінами та доповненнями, відповідно до якого керівникам
структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, керівникам органів
місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів
виконавчої влади рекомендовано забезпечити неухильне дотримання вимог
чинного законодавства й нормативно-правових актів антикорупційного
спрямування, виконання Плану заходів, а у разі виявлення корупційного
правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого, у межах своїх
повноважень, вживати заходів щодо припинення корупційного правопорушення,
забезпечувати негайне інформування відповідальних осіб за проведення роботи з
питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації.
За звітний період, одним із заходів щодо запобігання проявам корупції в
райдержадміністрації стало підвищення рівня правової освіти державних
службовців. Із цією метою за звітний період з керівниками структурних
підрозділів та працівниками кадрових служб структурних підрозділів
райдержадміністрації, було проведено семінар-навчання з питань посилення
внутрішніх заходів щодо запобігання і протидії корупції в райдержадміністрації,
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про виконання в райдержадміністрації заходів щодо забезпечення проведення
перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", Законом
України "Про державну службу", про положення антикорупційного законодавства
стосовно обов’язку подання суб’єктом декларування декларацій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік, про потребу
підготовки працівників райдержадміністрації у Національній академії державного
управління при Президентові України та Дніпропетровському регіональному
інституті державного управління у 2016-2017 роках, про діяльність
уповноважених осіб, відповідальних за проведення роботи з питань запобіганні та
виявлення корупції і структурних підрозділах райдержадміністрації.
Протягом 2017 року керівництвом райдержадміністрації неодноразово
проводилась роз’яснювальна робота з керівниками відділів апарату та окремих
структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальними особами за
проведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції в
райдержадміністрації, із суб’єктами нормотворення райдержадміністрації, щодо
необхідності актуалізації та посилення внутрішніх заходів щодо запобігання і
протидії корупції у райдержадміністрації, роз’яснено основні засади
Антикорупційної стратегії на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №265; про виконання Указу Президента
країни від 25 грудня 2012 року №33 "Про Порядок проведення спеціальної
перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"; про механізм
проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, про
особливості застосування та основні засади Закону України "Про очищення
влади". Регулярно вживаються заходи щодо врегулювання питання роботи
близьких осіб.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.06.2016 №349 "Про
створення дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Вільнянської
районної державної адміністрації Запорізької області та затвердження її складу"
створено зазначену комісію.
Протягом звітного періоду за професійними програмами тематичних
короткострокових семінарів "Чинне законодавство України: новації, зміни та
практика застосування" в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення
кваліфікації підвищили кваліфікацію державні службовці райдержадміністрації та
органів місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки організації
роботи щодо запобіганням проявам корупції.
В райдержадміністрації забезпечено добір і розстановка кадрів на засадах
неупередженого конкурсного відбору. Інформація про проведення конкурсу
публікується в газеті "Дніпровські вогні" та розміщується на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації. Всі кандидати на посади державних службовців під підпис
попереджаються щодо обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби,
відповідно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про
запобігання корупції" та про дотримання Загальних правил поведінки державного
службовця, також організована робота з проведення спеціальної перевірки щодо
осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій
держави.
На виконання Закону України "Про запобігання корупції" керівництвом
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райдержадміністрації
з
керівниками
структурних
підрозділів
райдержадміністрації проведено роз’яснювальне навчання щодо порядку та
строків подання й заповнення електронних декларацій. Крім того, проведено
моніторинг стану подання державними службовцями декларацій про майно та
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік. Усіма
суб’єктами декларування своєчасно подано електронні декларації.
У райдержадміністрації забезпечено прозорість інформації, відповідно до
вимог, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".
Шляхом обов’язкового опрацювання проектів актів на предмет їх
відповідності діючому законодавству, в першу чергу Конституції України та
Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводилась юридична
експертиза усіх нормативно-правових актів райдержадміністрації, в ході якої
обов’язково вивчається питання щодо унеможливлення виникнення в процесі
реалізації цих актів таких ситуацій, які можуть спонукати до виникнення
корупційних ризиків.
З метою здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних
коштів та державного майна управлінням фінансів райдержадміністрації та
відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації забезпечено
контроль за цільовим, ефективним використанням бюджетних коштів,
вживаються заходи щодо створення дієвого механізму протидії правопорушенням
і зловживанням у бюджетній сфері, дотримання законодавства з фінансових
питань, також забезпечено внутрішній контроль за дотриманням процедури
державних закупівель, дотриманням законодавства з фінансових питань у
окремих структурних підрозділах райдержадміністрації. Здійснюється контроль
за фінансуванням заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
використання бюджетних коштів і компенсацій, призначених на ліквідацію
наслідків надзвичайних ситуацій.
Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації
забезпечуються своєчасність у прийнятті рішень при призначенні соціальної
допомоги і субсидій населенню.
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації забезпечено доступ
громадськості до публічного обговорення проектів розпоряджень голови
райдержадміністрації, які стосуються прав та обов’язків громадян, та проведення
електронних консультацій з представниками інститутів громадянського
суспільства (створено дві рубрики консультації з громадськістю та взаємодія з
громадськістю). Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної
інформації" розпорядження голови райдержадміністрації оприлюднюються на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
З метою забезпечення надання та отримання юридичними та фізичними
особами адміністративних послуг, забезпечення їх конституційних прав,
розпорядженням голови Вільнянської райдержадміністрації від 15.12.2016 №725
"Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг при
Вільнянській районній державній адміністрації Запорізької області та Регламенту"
було затверджено Положення та Регламент про центр надання адміністративних
послуг. Також затверджено перелік адміністративних послуг, розроблено
інформаційні та технологічні картки для надання адміністративних послуг,
створено умови для забезпечення доступу фізичних та юридичних осіб та
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об’єднань громадян до інформації про діяльність райдержадміністрації.
В райдержадміністрації оформлено інформаційний куточок, де розміщені
форми запитів на публічну інформацію, нормативні документи передбачені
чинним законодавством, що стосуються доступу до публічної інформації, а також
інші
нормативно-правові
акти,
що
регламентують
діяльність
райдержадміністрації, який утримується в актуальному стані, з постійним
оновленням матеріалів.
Фінанси та бюджет
Основне завдання, яке покладається на районний бюджет та бюджети
органів місцевого самоврядування є забезпечення належного функціонування
закладів і установ соціально – культурної сфери та реалізація заходів програм
соціально – економічного розвитку територій з метою забезпечення надання
бюджетними установами всім споживачам гарантованих державою послуг.
Цьому сприяло понадпланове залучення власних і закріплених доходів
місцевих бюджетів, отриманих цільових дотацій та субвенцій з Державного
бюджету, так і виважені підходи в розподілі наявного фінансового ресурсу між
галузями бюджетної сфери.
У 2017 році до загального фонду бюджету району надійшло 470 583,4 тис.
грн. доходів (разом з офіційними трансфертами), що становить 102,7 % до плану
з урахуванням внесених змін. У порівнянні з 2016 роком обсяг надходження
доходів загального фонду зріс на 124 415,3 тис.грн. (35,9 %). На протязі року
отримано 293 671,8 тис.грн. дотацій та субвенцій з обласного та Державного
бюджету.
До загального фонду бюджету району (без урахування трансфертів) у 2017
році надійшло 145 022,5 тис.грн. власних доходів, що становить 114,4 % до
обсягів, затверджених місцевими радами на рік з урахуванням внесених змін.
У порівнянні з 2016 роком до бюджету району надійшло податків та зборів
більше на 37 573,5 тис.грн., або на 35,0 %.
У 2017 році до спеціального фонду бюджету району надійшло
16 409,4 тис.грн. доходів (разом з офіційними трансфертами), що становить
210,9 % до плану з урахуванням внесених змін. У порівнянні з 2016 роком обсяг
надходження доходів спеціального фонду збільшився на 7 891,3 тис.грн.
(92,6 %).
Власних надходжень до спеціального фонду у 2017 році надійшло
13 736,9 тис.грн., що становить 346,6 % до плану. У порівнянні з 2016 роком обсяг
надходження доходів до спеціального фонду бюджету району збільшився на
102,6 %, або на 6 955,5 тис.грн.
За 2017 рік до загального фонду районного бюджету надійшло 377145,1 тис. грн., що становить 101,3 % до затвердженого в бюджеті обсягу
доходів. Власних доходів (без дотацій та субвенцій) надійшло 78 368,1 тис. грн.,
що становить 114,4 % до затвердженого обсягу в бюджеті.
З основних джерел надходження доходів районного бюджету виконаний
план:
по податку та збору на доходи фізичних осіб в сумі 77872,8 тис. грн., або на
114,4 %;
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по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень в сумі 176,4 тис.грн., або на 113,1 %;
по надходженню від орендної плати за оренду майна комунальної власності
в сумі 132,9 тис. грн., або на 146,3 %.
За 2017 рік районний бюджет отримав дотацій з Державного бюджету
місцевим бюджетам у розмірі 30 173,5 тис. грн.
Отримано субвенцій з Державного бюджету всього – 262 170,5 тис. грн., в
тому числі субвенцію на виплату пільг і субсидій населенню – 91 074,5 тис. грн.,
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з
дитинства і дітям – інвалідам – 66 445,7 тис. грн., субвенцію з державного
бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт – 1 769,1 тис. грн., медичної субвенції – 37 953,4 тис. грн., освітньої
субвенції – 62 558,9 тис. грн., субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій – 1 250,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами – 21,6 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
– 804,7 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
– 292,6 тис. грн.
За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з
Державного бюджету здійснені видатки по загальному фонду в розмірі
368 140,3 тис. грн. План на 2017 рік з урахуванням змін склав 379 377,7 тис.грн.,
виконання становить 97,0 %.
На соціально-культурну сферу направлено 338 881,5 тис. грн., в тому
числі на освіту – 112 419,1 тис. грн., на культуру – 11 092,9 тис. грн., на охорону
здоров’я – 49 586,6 тис. грн., на утримання територіального центру соціального
обслуговування – 2 539,6 тис. грн., на утримання центру соціальних служб, сім’ї,
дітей та молоді –1 302,8 тис. грн., на фізичну культуру та спорт – 2 082,1 тис.грн.,
на виплату пільг і субсидій населенню – 91 643,5 тис. грн., на виплату допомог
сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам – 66 445,8 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, – 1 769,1 тис. грн. Питома
вага видатків на соціально – культурну сферу становить 92,0 % від усіх видатків
загального фонду бюджету (368 140,3 тис. грн.).
На соціальні виплати направлено 146 276,1 тис. грн., або 39,7 % загального
обсягу видатків (у т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 139339,5 тис. грн., на
придбання медикаментів спрямовано 3 375,5 тис. грн., на продукти харчування
3 561,1 тис. грн.).
Видатки по енергоносіях за 2017 рік профінансовано у розмірі 13 041,1 тис.
грн.
Завдяки раціональному та ефективному використанню коштів з районного
бюджету на покращення матеріально-технічної бази установ та закладів
бюджетної сфери протягом 2017 року спрямовано кошти на видатки розвитку, а
саме:

32

на виконання Програми економічної підтримки Вільнянського районного
комунального підприємства "Друкарня" на 2017 рік, затвердженої рішенням
районної ради від 10.03.2017 №14 придбано дуплікатор Ricoh DD 4450 вартістю
160,0 тис. грн.;
в галузі "Освіта" спрямовано кошти в сумі 2 398,3 тис. грн. а саме:
по Програмі розвитку освіти Вільнянського району на 2013-2017 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2013 № 3, зі змінами спрямовано
кошти в сумі 1 065,7 тис. грн. на оновлення матеріально-технічної бази, а саме:
придбано музичне обладнання, мультимедійні дошки, проектори ноутбуки,
кондиціонери, обладнання для котелень, побутова техніка, підручники. Для
закладу позашкільного освіти ЦДЮТ імені В.Гнаровської придбано ноутбук
вартістю 9,3 тис. грн. та комплект комп’ютерної техніки вартістю 17,4 тис. грн.
Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету (депутатського фонду
Супруненко А.Г.) проведено капітальний ремонт тротуарної доріжки
Вільнянської гімназії "Світоч" на загальну суму 299,5 тис. грн.; капітальний
ремонт подвір’я Вільнянської гімназії "Світоч" на загальну суму 215,1 тис. грн.;
капітальний ремонт вимощення Вільнянської гімназії "Світоч" на загальну суму
85,7 тис. грн.
За рахунок коштів районного бюджету виготовлено проектно-кошторисну
документацію по об’єкту "Капітальний ремонт приміщення актової зали будівлі
Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Вільнянської районної
ради Запорізької області за адресою вул. Бочарова, буд. 11, м.Вільнянськ,
Запорізька області" на загальну суму 29,2 тис. грн.
По Програмі соціально-економічного та культурного розвитку
Вільнянського району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від
23.12.2016 № 29, зі змінами та доповненнями придбано коректор об’єму газу та
лічильник для газової котельні для Люцернянського НВК на загальну суму
69,9 тис. грн.
Крім того, проведено капітальний ремонт крівлі прибудов блоків №2 і №3
будівлі Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 на загальну суму
280,6 тис. грн.
По програмі енергоефективного використання паливно-енергетичних
ресурсів у Вільнянському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 22.04.2016 № 3, зі змінами та доповненнями проведено
реконструкцію систем газопостачання котелень Кам’яної загальноосвітньої
школи, Тернівського НВК, Дружелюбівського НВК та Люцернянського НВК на
загальну суму 278,5 тис. грн.
Крім того, проведено капітальний ремонт покрівлі будівлі ЦДЮТ імені
В.Гнаровської за адресою: м. Вільнянськ, вул. Бочарова, б.17А на загальну суму
304,1 тис. грн.
Для комунальної установи "Центр з обслуговування, координації діяльності
та розвитку освітніх закладів" Вільнянської районної ради придбано персональні
комп’ютери на загальну суму 41,0 тис. грн. та багатофункціональний пристрій
вартістю 7,6 тис. грн.
По галузі "Охорона здоров’я" спрямовано видатки в сумі 1 816,4 тис. грн.:
на виконання заходів Програми розвитку галузі "Охорона здоров'я"
Вільнянського району на 2016-2020 року, затвердженої рішенням районної ради
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від 22.04.2016 №17, зі змінами та доповненнями для Вільнянської центральної
районної лікарні придбане медичне обладнання на загальну суму 1 100,3 тис. грн.
(електрохірургічний апарат ZEVS-150 вартістю 55,2 тис. грн., монітор пацієнта
вартістю 7,5 тис. грн., освітлювач з кабелем ОС-150-01 вартістю 7,0 тис.грн.,
дефібрилятор СИ-HD1 вартістю 180,4 тис. грн., стерилізатор паровий М1-ST(ГК100) вартістю 134,0 тис. грн., система ультразвукова діагностична DC-30 17
вартістю 619,8 тис. грн., камера дезинфекційна типу КДЕ вартістю 96,4 тис. грн.);
комп’ютерна техніка та обладнання на загальну суму 30,3 тис.грн;
на виконання заходів Програми енергоефективного використання паливноенергетичних ресурсів у Вільнянському районі на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 22.04.2016 №3, зі змінами та доповненнями,
придбано лічильник газу ElSTER BK-C10 TDN32 вартістю 9,4 тис. грн., а також
виготовлено проектну документацію на проведення модернізації газової
котельні т/в №2 с. Петро-Михайлівка" на суму 10,2 тис. грн.);
по комунальному закладу "Центр первинної медичної (медико-санітарної
допомоги) на виконання Програми розвитку галузі "Охорона здоров'я"
Вільнянського району на 2016-2020 року, затвердженої рішенням районної ради
від 22.04.2016 №17, зі змінами та доповненнями придбано 2 автомобіля на
загальну суму 403,3 тис. грн. для надання первинної медичної допомоги
населенню, а також придбане медичне обладнання на загальну суму 93,5 тис.
грн. (аналізатор "Білітест" вартістю 64,4 тис. грн. та електрокардіографи на
загальну суму 29,1 тис. грн.);
на виконання заходів Програми енергоефективного використання паливноенергетичних ресурсів у Вільнянському районі на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 22.04.2016 №3 придбано лічильник газу вартістю
9,3 тис. грн. та виготовлено проектну документацію на його встановлення в сумі
10,2 тис. грн.
Крім того на виконання заходів Програми боротьби з онкологічними
захворюваннями у Вільнянському районні на період 2017-2021 роки затвердженої
рішенням районної ради від 28.04.2017 №10 придбано цистоуретроскоп
операційний ЦуО-ВС-11 вартістю 123,9 тис. грн. та ректоскоп з волоконним
світловодом Ре-ВС-3 вартістю 26,0 тис. грн.
По галузі "Фізичне виховання та спорт" спрямовано кошти в сумі
107,0 тис. грн. для Вільнянської районної дитячо-юнацької спортивної школи
"Колос" на виконання цільової програми розвитку фізичної культури і спорту у
Вільнянському районі на 2017 – 2021 роки, затвердженої рішенням районної ради
від 28.07.2017 №28, зі змінами та доповненнями придбано човен академічний
(одиночка) вартістю 86,0 тис. грн. та комплект весел вартістю 14,0 тис. грн. Крім
того, придбано монітор вартістю 7,0 тис. грн.
По галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" спрямовано кошти
в сумі 72,4 тис. грн., а саме:
- по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
придбано 5 комп’ютерних систем на загальну суму 37,4 тис. грн. (Районна
Програма "Соціальний захист окремих категорій населення на 2015-2017 роки",
затверджена рішенням районної ради від 19.12.2014 № 6, зі змінами та
доповненнями)
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- для Вільнянського територіального центру соціального обслуговування
Вільнянської районної ради придбано два котли газові ARISTON CLAS EVO28FF
на загальну суму 35,0 тис. грн. (Програма соціально-економічного та культурного
розвитку Вільнянського району на 2017 рік, затверджена рішенням районної ради
від 23.12.2016 № 29, зі змінами та доповненнями).
По галузі "Культура і мистецтво" спрямовано кошти в сумі 66,4 тис. грн., а
саме:
для КУ "Вільнянської централізованої бібліотечної системи" спрямовано
кошти на поповнення бібліотечного фонду на загальну суму 54,9 тис.грн.
(Програма розвитку культури Вільнянського району на 2013-2017 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 31.05.2013 №7, зі змінами та
доповненнями);
по комунальній установі "Вільнянський районний краєзнавчий музей"
Вільнянської районної ради придбано багатофункціональний пристрій вартістю
11,5 тис. грн. (Програма розвитку культури Вільнянського району на 2013-2017
роки, затвердженої рішенням районної ради від 31.05.2013 №7, зі змінами та
доповненнями).
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
регіонів
профінансовано в сумі 49,8 тис. грн.
Перераховано трансфертів протягом 2017 року на проведення капітальних
видатків органами місцевого самоврядування району на загальну суму
1 029,9 тис. грн.
Соціальний захист населення
Для надання консультативної, правової та соціально-психологічної
допомоги для демобілізованих солдат, учасників Антитерористичної операції, які
приходять на ротацію створено робочу групу. Проводяться заходи щодо
створення єдиної електронної бази даних демобілізованих учасників АТО та
членів родин загиблих. Станом на 01.01.2018 року перебуває на обліку 457
учасників бойових дій, 11 інвалідів війни, 10 сімей загиблих.
В 2017 році 14 учасників антитерористичної операції звернулися за
отриманням психологічної реабілітації та оздоровлення, і були направлені до
санаторних закладів для проходження. 6 учасників бойових дій пройшли
професійне навчання в 2017 році за рахунок коштів державного бюджету. В
минулому році за рахунок коштів районного бюджету 110 учасників бойових дій
отримали одноразову грошову допомогу на загальну суму 55,0 тисяч гривен..
Здійснюється прийом заяв та документів на надання одноразової адресної
грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередньо
участь в антитерористичній операції на компенсацію витрат, пов’язаних з
розробленням документації із землеустрою, протягом 2017 року такі витрати
компенсовано 37 УБД з числа АТО, всього виплачено на загальну суму 72,8 тис.
грн.
З метою удосконалення обліку осіб, які мають право на пільги за
соціальною ознакою запроваджено Єдиний державний реєстр осіб, які мають
право на пільги. Станом на перше січня поточного року включено до державного
реєстру 9340 осіб, дані реєстру використовується в роботі з підприємствами та
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організаціями, як інформаційний засіб, а також в системі розрахунків, формуванні
виплатних документів тощо.
Районною Програмою "Соціальний захист окремих категорій населення на
2015-2017 роки" було передбачено видатки на 2017 рік в сумі 963,8 тис.грн. Для
надання компенсації за здійснення соціальних послуг програмою передбачено
видатки в сумі 164,0 тис.грн., профінансовано в сумі 162,0 тис.грн.; в 2017 році
звернулися за компенсаційними виплатами 75 осіб, яким призначено та виплачено
допомоги на загальну суму 162,0 тис. гривень.
В районі продовжується реалізація Програми житлових субсидій. Цей вид
адресної допомоги у відшкодуванні вартості житлово-комунальних послуг за 2017
рік отримує 8634 сімей.
З метою ефективного впровадження Програми житлових субсидій
оперативно здійснено комплекс заходів щодо вдосконалення процесу отримання
вказаного виду цільової допомоги, максимально скорочено кількість довідок та
іншої письмової інформації про стан сім’ї, змінено графік роботи управління.
Для проведення благодійних обідів із запрошенням пільгових категорій
населення використано 6,5 тис.грн., надано натуральної та грошової допомоги
74,9 тис.грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на залізничному транспорті (приміське та далеке сполучення) склали
393,5 тис.грн.; на надання пільг окремим категоріям населення громадян з послуг
зв’язку використано 125,9 тис.грн.; на зубопротезування пільгових категорій
населення 49,5 тис.грн.
В процесі пільгового забезпечення громадян здійснювалися компенсаційні
виплати на житлово-комунальні послуги (безготівково), тверде паливо та
скраплений газ (готівкою) отримували щомісячно ветерани війни, діти війни,
багатодітні сім'ї, постраждалі внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.
Щорічно проводиться виплата разової грошової допомоги ветеранам війни до 5
травня, в квітні місяці 2017 року отримали допомогу 1272 ветерани на загальну
суму 1176,8 тисяч гривень. В управлінні соцзахисту перебувають на обліку 185
чоловік, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 65 особам
виплачена компенсація на оздоровлення на загальну суму 6,5 тис.грн.., щомісячно
отримують 96 осіб компенсацію на харчування в 2017 році проведено виплату на
загальну суму 283,3 тис. грн.
Державні допомоги отримують 3093 сім'ї, допомоги призначаються та
виплачуються в терміни передбачені чинним законодавством. Заборгованість
відсутня.
За 2017 рік оздоровлено в санаторіях 17 інвалідів загального захворювання
та ветеранів війни. При КУ "Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Вільнянської районної ради" зареєстровано 105
бездомних осіб. В осінньо-зимовий період щоденно забезпечувалися гарячим
харчуванням в середньому 15 осіб, вартість харчування в день на одну особу
становить 17 грн.
Загальна кількість дітей шкільного віку у Вільнянському районі 5068 осіб.
За 2017 рік відпочинком у пришкільних таборах з денним перебуванням було
охоплено 845 дітей (16,7 %). У 2017 році 12 дітей оздоровилося в ДП "УДЦ
"Молода Гвардія": 4 дітей, позбавлених батьківського піклування; 1 дитинаінвалід; 1 дитина, батько якої загинув на виробництві; 2 дітей із малозабезпечених
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сімей; 1 дитина, батько якої загинув у зоні проведення АТО; 1 дитина внутрішньо
переміщених осіб; 2 дітей із багатодітних сімей. В МДЦ "Артек" оздоровилося 10
дітей: 5 дітей із малозабезпечених сімей; 1 дитина-інвалід; 2 дітей, позбавлених
батьківського піклування; 2 дітей із багатодітних сімей.
Питання про стан ринку праці та заходи щодо ефективності його
регулювання щорічно розглядається на колегії райдержадміністрації. Чисельність
населення району складає 47,4 тис осіб. У той же час, за статистичними даними
середньооблікова чисельність штатних працівників району протягом 2017 року не
значно, але зростала так станом на 01.01.2017 даний показник становив 6409 осіб,
на 01.01.2018 – 7064 осіб.
Чисельність працівників підприємств району, які працювали в режимі
неповної зайнятості у січні-березні 2017 року становила 92 ос., або 1,7 % від
середньооблікової чисельності штатних працівників (по області – 8,1 %).
Протягом 2017 року послугами центру зайнятості скористалися 1777 осіб, з
них 1500 безробітних.
На кінець звітного періоду на обліку в районному центрі зайнятості
перебуває 517 безробітних, з них 407 осіб отримують допомогу по безробіттю.
Середній розмір допомоги по безробіттю станом на 01.01.2018 року склав 2604,4
грн.
За сприянням служби зайнятості протягом минулого року були
працевлаштовані 888 осіб (у т.ч. прийняті рішення по 17 безробітним, які
працевлаштовані на нові робочі місця з відшкодуванням роботодавцям єдиного
внеску та трьох безробітних працевлаштовано шляхом надання одноразової
виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної справи) і 25 безробітних
працевлаштовані шляхом самостійного працевлаштування.
Одним із напрямів соціального захисту населення є організація громадських
робіт
та
робіт
тимчасового
характеру.
Розпорядженням
голови
райдержадміністрації від 29.12.2016 № 754 "Про організацію та проведення
громадських робіт у 2017 році" було затверджено рекомендований перелік
громадських робіт та перелік підприємств, організацій установ для організації
громадських робіт. Протягом року на такі роботи були направлені 423
безробітних (на громадські роботи - 282 безробітних, на роботи тимчасового
характеру - 141 безробітний). Укладено 14 договорів з сільськими радами та
Вільнянською міською радою на проведення громадських робіт. На громадські
роботи з місцевих бюджетів було виділено 363,1 тис. грн.
Особлива увага приділялася роботі з внутрішньо переміщеними особами з
тимчасово окупованої території та районів проведення АТО. За період січня грудня 2017 року у Вільнянському районному центрі зайнятості отримували
послуги 74 безробітних, які приймали участь в АТО. За цей період
працевлаштовані - 28 осіб, а саме: працевлаштування за направленням ЦЗ - 18
осіб, 2 особи отримали ОВДБ для організації підприємницької діяльності, служба
за контрактом – 6 осіб, самостійне працевлаштування - 2 особи, що склало 37,8 %
від безробітних, які приймали участь в АТО, проходили професійне навчання - 8
осіб, (7 із них працевлаштовані), приймали участь у громадських роботах і
роботах тимчасового характеру 5 осіб. Станом на 01.01.2018 року в районному
центрі зайнятості обліковуються 17 безробітних, які приймали участь в АТО.
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Для збереження існуючих ефективних робочих місць аналізуються причини
та підстави використання підприємствами, установами, організаціями району
різних режимів вимушеної неповної зайнятості. Так, згідно статистичних даних
протягом 2017 року на 9 підприємствах були запроваджені різні режими неповної
зайнятості. Згідно проведеного аналізу, основними причинами роботи в режимах
неповної зайнятості - є сезонність робіт в 1 кварталі та в 4 кварталі.
Керівники підприємств на яких запроваджувалися різні режими неповної
зайнятості заслуховувалися на засіданнях районної комісії з питань погашення
заборгованості по заробітній платі (грошового забезпечення), пенсій стипендій та
інших соціальних виплат.
Райдержадміністрація, спільно із соціальними партнерами, в межах
повноважень, постійно вживає відповідних заходів щодо забезпечення контролю
за станом виплати та погашення заборгованості із заробітної плати працівникам
району, зокрема: забезпечується проведення моніторингових спостережень стану
виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї. Дані
проведеного аналізу використовуються для підготовки матеріалів для розгляду на
нарадах, засіданнях колегії, районної комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати та інших соціальних виплат.
З метою забезпечення дійового контролю за своєчасністю виплати
заробітної плати, пенсій стипендій та інших соціальних виплат в районі працює
районна комісія з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, яку очолює
особисто голова райдержадміністрації. Протягом 2017 року було проведено 12
засідань вищезазначеної комісії. На засіданнях комісії було заслухано 42
керівники підприємств, установ організацій різних форм власності.
Згідно статистичних даних, станом на 01.01.2018 заборгованість із
заробітної плати на економічно - активних підприємствах району, що звітують з
праці, спостерігається на одному підприємстві району, а саме на підприємстві
Вільнянські районні електричні мережі ВАТ "Запоріжжяобленерго" в сумі 1920,7
тис. грн.
Заборгованість, яка інколи, протягом року, виникала на підприємствах
району, станом на 01.01.2018 року погашена в повному обсязі. Так в третьому
кварталі повністю погашена заборгованість по заробітній платі на ДП "Запорізьке
лісомисливське господарство" (Вільнянський район), а в грудні погашена
заборгованість на ТОВ "Красуня".
На постійному контролі знаходиться стан виплати заробітної плати на
підприємствах комунальної форми власності та бюджетної сфери. Заборгованість
по заробітній платі на підприємствах комунальної форми власності та перед
працівниками бюджетної сфери в районі відсутня.
Протягом звітного періоду на 22 підприємствах, організаціях та установах
району здійснено вивчення процесу укладання та стану виконання зобов’язань
колективного договору при цьому особлива увага приділялася питанням оплати
праці.
Територіальна Угода між Вільнянською районною державною
адміністрацією Запорізької області, районною організацією роботодавців та
районною координаційною радою голів галузевих профспілкових організацій
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підписана сторонами діалогу та зареєстрована управлінням соціального захисту
населення Вільнянської райдержадміністрації від 24.06.2016 № 47.
З метою координації діяльності та організації роботи з питань безпечної
життєдіяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств,
організацій та установ району незалежно від форм власності, забезпечення
реалізації державної політики у галузі охорони здоров’я, життя людей на
виробництві на профілактики побутового травматизму розпорядженням голови
райдержадміністрації від 15.08.14 № 325 утворено районну раду з питань
безпечної життєдіяльності населення та затверджений її склад. В 2017 році
проведено 5 засідань ради БЖД. На засіданнях розглядалися питання про стан
дотримання вимог законодавства у новоутворених об'єднаннях співвласників
багатоповерхових будинків; про стан виробничого травматизму на об’єктах
охорони здоров'я та проведення профілактичних заходів, спрямованих на
запобігання нещасних випадків серед медичних працівників; про стан навчання
посадових осіб підприємств, установ та організацій з питань пожежної безпеки та
цивільного захисту; про організацію та проведення заходів з нагоди Дня охорони
праці у районі; про дотримання законодавства з праці та охорони праці у дитячих
та інших оздоровчих закладах під час підготовки та проведення оздоровчого
сезону; про забезпечення пожежної безпеки під час збирання врожаю зернових;
аналіз проведеної профілактичної роботи відділення Фонду у Вільнянському
районі за І півріччя 2017 року; про стан пожежної безпеки закладів освіти та
підготовку навчальних закладів до опалювального періоду 2017-2018 років; про
організацію роботи щодо пропаганди безпечних та не шкідливих умов праці, як
засобу збереження здоров’я та життя працюючих; про стан пожежної безпеки
об’єктів соціальної інфраструктури. З метою підвищення рівня роботи щодо
створення безпечних умов життєдіяльності населення за результатами засідання
районної ради прийняті відповідні рішення та пропозиції щодо шляхів вирішення
проблемних питань в найкоротші терміни та недопущення їх виникнення у
подальшому.
На постійному контролі тримався стан виконання Плану заходів щодо
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017
роки, який затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від
22.10.2013 № 462. В районі розроблено та затверджене Положення про систему
управління охороною праці та безпечною життєдіяльністю населення у
Вільнянському районі.
Районною державною адміністрацією спільно з органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями проводиться
систематична робота спрямована на забезпечення безпеки і охорони життя людей
та попередження випадків невиробничого характеру в районі. В районі
розроблено План заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у
Вільнянському районі на 2017-2020 роки, яким передбачено низка організаційних
та попереджувальних заходів.
Згідно проведеного аналізу, кількість потерпілих від нещасних випадків
невиробничого характеру за 2017 рік склала 983 особи, що на 94 особи (або
8,72%) менше в порівнянні з 2016 роком (1077 осіб).
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Основною причиною великої кількості травм у побуті залишається падіння
в зимовий період та необережність людей при виконанні робіт в підсобному
господарстві, несвідоме ставлення людини до особистої безпеки.
За даними Вільнянського РС ГУ ДСНС у Запорізькій області протягом 2017
року в населених пунктах та на об’єктах, підконтрольних органам державного
пожежного нагляду на території Вільнянського району виникло 249 пожеж,
внаслідок яких загинуло 6 людей, з них 1 дитина та травмовано 5 осіб, з них 1
дитину. Матеріальні втрати від пожеж становлять 19,9 млн. грн.
Основними причинами пожеж стали: підпал - 14 випадки, порушення
правил обладнання та експлуатації електроустановок - 23 випадків, порушення
правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей - 16,
необережне поводження з вогнем - 187 випадків, пустощі дітей з вогнем - 3
випадки, інші причини - 6 випадків.
Протягом 2017 року співробітниками Вільнянського РС ГУ ДСНС України
у Запорізькій області проведено 50 виступів в трудових колективах установ та
організацій району та 35 виступів у навчальних закладах району, проведено 30
профілактичних рейдів в житловому секторі, місцях з масовим перебуванням
людей та на водоймах. З початку поточного року навчено правилам безпечної
життєдіяльності в побуті та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій
різного характеру – 13600 чоловік, розроблено 18 видів пам’яток загальним
тиражем 1800 примірників, проведено 113 радіо бесід, надруковано в газетах
району та області 42 статті, висвітлено 118 матеріалів у мережі Інтернет. Також
проведений кущовий семінар у рамках Дня цивільного захисту, в якому взяли
участь представники усіх навчальних закладів району.
Минулого року в районі травмовано 43 підлітки та 160 дітей (в 2016 році
відповідно 43 та 149).
Відділом освіти, молоді та спорту Вільнянської райдержадміністрації, з
метою запобігання, профілактики та попередження дитячого травматизму в
районі проведено масові заходи за участю дітей та підлітків загальноосвітніх шкіл
району, а саме: спільно з представниками Вільнянського РС ГУ ДСНС у
Запорізькій області проведено кущовий семінар у рамках Дня цивільного захисту
та Тижня безпеки дитини у 2017 році, Всеукраїнський конкурс дитячо-юнацької
творчості "Безпека в житті – життя у безпеці", районний етап Всеукраїнського
фестивалю дружин юних пожежників, конкурс малюнків "Мирний атом в
долонях дитини".
Протягом 2017 року взято на облік 426 осіб. При цьому скасовано довідок –
400, у зв’язку з поверненням внутрішньо переміщених осіб на постійне місце
проживання чи надання завідома неправдивої інформації. Станом на 31.01.2018
року на обліку в єдиній інформаційній базі про внутрішньо переміщених осіб
України у Вільнянському районі перебуває 869 осіб.
Охорона здоров’я
Медична допомога населенню району надається Комунальним закладом
"Центр первинної медико-санітарної допомоги" Вільнянської районної ради на
первинному рівні та Вільнянською центральною районною комунальною
лікарнею на вторинному рівні. Медичні установи району зберегли тісну
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співпрацю у роботі первинної і вторинної ланки. На сьогодні в районі існує
єдиний медичний простір.
Протягом звітного періоду закладами охорони здоров’я району проводилась
робота, спрямована на підвищення якості, доступності, безперервності медичної
допомоги населенню району, зміцнення матеріально-технічної бази лікувальнопрофілактичних закладів району, покращення стану здоров’я населення району,
посилення профілактичної спрямованості охорони здоров’я населення району.
З 01.10.2013 року медичну допомогу населенню Вільнянського району на
первинному рівні надає комунальний заклад "Центр первинної медико- санітарної
допомоги" Вільнянської районної ради. Сімейна медицина в районі започаткована
1 січня 2003 року.
Мережа лікувально-профілактичних закладів району станом на 01.01.2018
року включає в себе: 3 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини у
м.Вільнянськ, 8 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у сільській
місцевості (всього 11 АЗПСМ); 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; 19
фельдшерських пунктів, які являються структурними підрозділами комунального
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Вільнянської районної
ради".
Лікувально-профілактичні заклади району на 100% забезпечені
сухожаровими шафами, холодильним обладнанням, ЕКГ - апаратами,
глюкометрами, небулайзерами, дихальними мішками АМБУ, ростомірами ,
вагами електронними педіатричними, пульсоксиметрами, тонометрами із
стетоскопами, стерильним матеріалом, ліками та сучасними дезінфікуючими
засобами.
Всі медичні працівники сільських лікувальних закладів мають
фельдшерські сумки з необхідним набором діагностичної апаратури та
медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги. В АЗПСМ району
створені автоматизовані робочі місця для лікарів.
Залишається нагальною проблемою кадрове забезпечення галузі охорони
здоров’я району. Станом на 01.01.2018 р. при штатній чисельності медичного
персоналу 240,25 одиниць, фактично зайняті посади 167,25 з них:
лікарських штатних посад 42,25 од., фактично зайнятих – 30,25;
середнього медперсоналу штатних посад 113 од., фактично зайнятих – 74.
Укомплектованість комунального закладу лікарями на сьогодні складає –
71,6%, середнім медичним персоналом – 65,5%.
Мають спеціалізацію "сімейний лікар" 16 чол., які пройшли
курси
спеціалізації та мають відповідні сертифікати. Розроблений план проходження
спеціалізації лікарями циклу "Сімейна медицина" та підвищення кваліфікації із
спеціальності лікарі загальної практики – сімейної медицини до 2020 року.
З метою забезпечення медичними кадрами лікувально-профілактичних
закладів району за цільовим направленням в медичних ВУЗах м. Запоріжжя у
2017/2018 роках навчається 4 чол.: за фахом "лікувальна справа" - 3 чол., 1 чол. "педіатрія". За бюджетні кошти на підставі тристоронніх угод навчається 2 чол.,
які зараз проходять інтернатуру. У 2017 році за їх навчання заплачено 42,800 тис.
грн.
У рамках проекту Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на службі
у людей" у жовтні 2017 р. здійснена поставка: систем контролю рівня глюкози
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крові (122 глюкометри з витратними матеріалами), 17 електрокардіографів, 91
тонометрів, 43 офтальмоскопи, 31 пульсоксиметрів, 89 медичних сумок та
печатну продукцію (зокрема, амбулаторні карти для хворих на серцево-судинні
захворювання, щоденники пацієнтів для хворих на артеріальну гіпертензію,
санітарно-просвітницька література) на загальну суму 1106 374,55 грн.
Для проведення лікарями лікування хворих вдома, патронажів вагітних,
дітей до 1 року, надання невідкладної медичної допомоги хворим та при
необхідності їх транспортування в стаціонар районної лікарні, всі амбулаторії КЗ
"ЦПМСД" 100% забезпечені легковими автомобілями.
Для збереження і покращення стану здоров’я населення, зниження рівня
захворюваності, інвалідності та смертності населення Вільнянського району
шляхом поліпшення якості надання медичної допомоги населенню, забезпечення
ефективного розвитку системи охорони здоров’я, запровадження Європейських
стандартів забезпечення права громадян на медичну допомогу рішенням сесії
Вільнянської районної ради від 22.04.2016 №17 прийнята Програма розвитку
галузі "Охорона здоров’я" Вільнянського району на 2016-2020 роки, за поточний
рік профінансовано та використано кошти в сумі 532,343 тис. грн., у тому числі
на:
- 1 автомобіль "Sens" на суму – 198,393 тис. грн.,
- 1 електрокардіограф -29,150 тис. грн.,
- 1 аналізатор "Білітест" на суму 64.350 тис. грн.,
- встановлення вікон (5 блоків) 29,800 тис. грн. АЗПСМ смт. Кам’яне
- протягом 2017 року було проведено оплату за навчання студентів (2 чол.)
в Запорізькому державному медичному університеті в сумі 42,800 тис. грн.
- проведення поточного ремонту в ФП с. Московка – 167,850 тис. грн.,
Також рішеннями Вільнянської районної ради були затверджені наступні
Програми:
- Цільова програма "Цукровий діабет" у Вільнянському районі на 2017 рік,
затверджена рішенням районної ради від 23.12.2016 №28, протягом 2017 року
було виділено за рахунок районного бюджету 700,000 тис. грн. - на
відшкодування аптечній мережі пільгових рецептів по отриманню хворими на
цукровий діабет 2 типу таблеткованих препаратів та використано 699,993 тис.
грн., взагалі було забезпечено 808 чол.
- Цільова соціальна програма протидії захворюваності на туберкульоз у
Вільнянському районі на 2017 – 2021 роки, затверджена рішенням районної ради
від 28.04.2017 № 11, було виділено за рахунок районного бюджету 158,452 тис.
грн. на придбання вакцини "Туберкулін" для проведення туберкулінодіагностиці
дітей та підлітків та використано 158,398 тис. грн., протягом 2017 року 3429 дітей
та підлітків пройшли туберкулінодіагностику.
- Районна програма профілактики, діагностики та лікування рідкісних
(орфанних) хвороб у Вільнянському районі на 2017 рік, затверджена рішенням
районної ради від 23.12.2016 №26, було виділено за рахунок районного бюджету
438,538 тис. грн. для однієї дитини, яка хворіє на ювілей ревматоїдний артрит та
отримує лікарські препарати по безкоштовним рецептам та використано 370,684
тис. грн.
- Програма удосконалення системи надання медичної допомоги хворим
нефрологічного профілю у Вільнянському районі на 2013-2017 роки,
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затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2013 №5, зі змінами, було
виділено за рахунок районного бюджету 697,966 тис. грн. та використано 495,845
тис. грн., забезпечили 7 чол.
- "Програма енергоефективного використання паливно-енергетичних
ресурсів у Вільнянському районі на 2016-2020 роки", рішення від 22.04.2016 № 3,
було виділено за рахунок районного бюджету 20,000 тис. грн. на проведення
модернізації котельні в АЗПСМ с. Петро-Михайлівка та використано 19,495 тис.
грн., у тому числі на:
- придбання газового лічильника 9,309 тис.грн.,
- виготовлення проектно-кошторисної документації 10,186 тис.грн.
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку Вільнянського
району на 2017 рік, затверджена рішенням районної ради від 23.12.2016 №26,
було виділено 206,200 тис. грн. використано 204,898 тис. грн., у тому числі на:
- автомобіль для надання первинної медичної допомоги населенню на суму
204,898 тис. грн.
По програмі сприяння виконанню депутатських повноважень виділено та
використано в повному обсязі кошти в сумі 47,500 тис. грн. на заміну вікон з
дерев’яних на металопластикові стеклопакети: по ФП с. Московка (7 блоків на
суму 21,000 тис. грн.) та с. Антонівка (9 блоків на суму 26,500 тис. грн.).
По урядовій програмі "Доступні ліки" було відділено 804,863, використано 804,757 тис. грн., всього забезпечили 5772 чол., у тому числі
- на серцево-судинні захворювання 4871 чол.,
- бронхіальну астму 33 чол.,
- цукровий діабет 868 чол.
Загальна сума видатків за 2017 рік складає 17414,028 тис. грн., у тому числі:
заробітна плата з нарахуванням – 11 144,783 тис. грн. –кошти МСДБ
медикаменти та перев’язувальні матеріали – 882,799 тис. грн.- кошти
МСДБ;
комунальні послуги та енергоносії – 1 103,642 тис. грн.- районні кошти;
на відшкодування аптечним мережам за лікарські засоби, які були виділені
по безкоштовним та пільговим рецептам – 2 065,070 тис. грн.
інші поточні видатки – 1 412,977 тис. грн.- районні кошти, у тому числі
проведено поточні ремонти:
ФП с. Московка – заміна покрівлі та поточний ремонт приміщень – 167,850
тис. грн. - кошти Вільнянської районної ради,
ФП с. Люцерна – поточний ремонт приміщень – 46,072 тис. грн. – кошти
Люцернянської с/р,
АЗПСМ с. Богатирівка – поточний ремонт приміщень та частково заміна
покрівлі – 68,616 тис. грн. – кошти Люцернянської с/р,
АЗПСМ с. Кам’яне – заміна покрівлі – 115,000 тис. грн.- кошти
Вільнянської районної ради,
АЗПСМ с. Кам’яне – заміна вікон на пластикові склопакети – 29,800 тис.
грн.- кошти Вільнянської районної ради.
В 2015 році Вільнянська центральна районна комунальна лікарня була
акредитована на першу категорію.
Чисельність медичного персоналу ВЦРКЛ на 01 січня 2018 року:
лікарі – 50 (за штатом 74,75);
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середній медичний персонал – 121 (за штатом 162);
молодший медичний персонал – 76 (за штатом 97,5);
На сьогодні ЦРКЛ відчуває брак в кадрах. Так, в районній лікарні
працюють 1 лікар ЛОР, 1 лікар офтальмолог і у разі їх хвороби чи іншої ситуації
даних спеціалістів нікому підмінити. Для забезпечення установи кадрами,
запрошені фахівці з м. Запоріжжя - психіатр, невропатолог, зав. терапевтичним
відділенням, зав. ВРІТ, дерматовенеролог, хірург. Два лікарі і дві медсестри
служать в АТО, є випадки відтоку медперсоналу за кордон на заробітки через
низьку заробітну плату медпрацівників в Україні. В районі назріло прийняття
регіональної програми місцевих стимулів, що дозволить стимулювати
медпрацівників за їх роботу.
На постійному контролі керівництва ЦРКЛ знаходиться забезпечення
своєчасного
підвищення
кваліфікації медичних працівників (семінари,
конференції, курси підвищення кваліфікації і т. і.).
В складі Вільнянської центральної районної комунальної лікарні
функціонує поліклінічне відділення, яке здійснює медичну практику за 17
лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, наркологія, психіатрія,
дерматовенерологія,
ендокринологія,
кардіологія,
неврологія,
оториноларингологія, офтольмологія, рентгенологія, травматологія, урологія,
онкологія, стоматологія, хірургія, фтизіатрія, інфекційні захворювання.
Планова потужність поліклінічного відділення Вільнянської ЦРКЛ складає
260 відвідувань на добу, фактична потужність складає понад 900 відвідувань на
добу. За 2017 рік в поліклінічному відділенні зареєстровано 173769 відвідувань,
що склало 123,5% від плану (в 2016 - 118%). З метою поліпшення умов
перебування пацієнтів в поліклініці проведено ремонт, створені належні
виробничі умови для медперсоналу. Вартість 1-го лікарського відвідування по
району за 2017 рік складає 4,86 грн., за 2016 рік – 4,90 грн.
На постійному контролі в ЦРКЛ знаходиться первинний вихід на
інвалідність дорослого та дитячого населення та причини, що приводять до неї.
Рівень первинного виходу на інвалідність серед дорослого населення зріс
в порівнянні з минулим року та складає в 2017 р. 38,5 проти 32,4 в 2016 р.
на 10 тис. населення.
Серед працездатного населення цей показник збільшився: у 2017 р. склав
45,6 проти 40,6 у 2016 р. на 10 тис. нас. З причин онкологічних захворювань
визнано інвалідами 42 осіб (2016- 37) .
Всього станом на 01.01.2018 з інвалідністю 181 дитина. Рівень первинного
виходу на інвалідність серед дитячого населення на рівні 2016 року -18 дітей.
Всім дітям з інвалідністю проведений "Д" огляд з розробленими
індивідуальними планами лікувальних заходів. Необґрунтованих рішень не
встановлення та відмов інвалідності дітям по Вільнянському району – не
зареєстровано. На ЛКК 100% дітям з інвалідністю розроблені індивідуальні
програми реабілітації.
Здоров'я матері та дитини є одним із пріоритетних напрямків в галузі
охорони здоров'я району. Акушерсько-гінекологічне допомога жінкам району
надається як в жіночій консультації Вільнянської ЦРКЛ так і в стаціонарному
відділенні.
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Для жіночої консультації, з метою поліпшення обслуговування жіночого
населення, адміністрацією ВЦРКЛ в минулому році придбано кардіотокограф,
сучасний відео-кольпоскоп, комп’ютер.
У пологовому відділенні ЦРКЛ впроваджуються нові методики, щодо
раціонального ведення пологів, профілактики, діагностики та лікування
ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду, де цілодобово надається
стаціонарна акушерська та неонатологічна допомога вагітним, породіллям та
новонародженим Вільнянського і Новомиколаївського районів. Спільне
перебування матері і дитини становить - 100% при відсутності протипоказань. За
2017 за даними ДРАЦС в районі народилось 332 малюки, з них 255 в пологовому
відділенні ЦРКЛ, в районі знизилась малюкова смертність - станом на
31.12.2017 - 2 випадки малюкової смертності.
Педіатричну допомогу в районі надають 10 лікарів-педіатрів, з них: в
дитячому відділенні – 2; пологовому відділенні – 1; в сімейних амбулаторіях – 7.
Стаціонарна допомога дітям надається в дитячому відділенні Вільнянської ЦРКЛ,
яке розташоване на двох поверхах лікувального корпусу і має в структурі два
пости: соматичний на 2 поверсі , який розрахований на 25 ліжок, що розподілений
на відділи старшого дитинства та 12 боксів для матерів з дітьми до року; та
інфекційний пост, що розташований на першому поверсі і складається з 5 палат та
3 мельцерівських боксів. Летальності у дитячому відділенні за 3 роки не було.
Відділення в достатньому обсязі забезпечено медичними препаратами. Діти
пільгових категорій та діти першого року життя отримують лікування за
бюджетні кошти незважаючи на скорочення обсягу фінансування. Вартість
одного ліжко-дня по лікуванню 8,67 грн.
Діти першого року життя отримують молочні суміші, які готуються в
молочній кімнаті, харчування дітей безкоштовне. Харчування дітей старшого віку
трьохразове з обов’язковим отриманням м’яса або риби.
Одним із серйозних захворювань нашого часу є захворюваність на злоякісні
новоутворення. Захворюваність на злоякісні новоутворення серед населення
Вільнянського району за 2017 р. збільшилась. Взято на облік хворих з вперше в
житті встановленим діагнозом - 192 чоловік (2016 р.- 154 чол.)
Серед сільського населення захворюваність на злоякісні новоутворення
збільшилась. Зареєстровано випадків за 2017 р. – 112 чоловік, (2016 р.- 88 вип.)
ЦРКЛ і КЗ "ЦПМСД" проводиться робота по ранньому виявленню хвороби,
це і ФГ обстеження, обстеження лімфовузлів, прямої кишки, онкоогляди жінок із
100% цитологічним дослідженням.
У Вільнянському районі єдиному в області районною владою в 2017 році
було виділені кошти для забезпечення ліками онкохворих для проведення
хіміотерапії, що дало змогу зменшити дорічну летальність таких хворих і
подовжити їх тривалість життя. Дорічна летальність серед вперше виявлених
онкохворих за 12 місяців 2017 – 46 чол. (24,0%), (2016 рік – 49 чол. – 31,8%). В
2018 році також заплановано кошти для забезпечення ліками для проведення
хіміотерапії онкохворим.
На виконання районної Програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на 2017-2021 роки в 2017 році виділено 768,6 тис.грн., якою
передбачено забезпечення онкологічних хворих знеболюючими препаратами та
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хіміотерапевтичними препаратами – 618,6 тис. грн., та придбано діагностичне
обладнання ректоскоп та цистоуретроскоп на суму 150,0 тис.грн.,
На особливому контролі в районі захворюваність на туберкульоз, в силу
географічних та демографічних особливостей району вона висока.
Із 2015 року у Вільнянській ЦРКЛ створено та функціонує
протитуберкульозне амбулаторне відділення. Є певні зрушення в цій роботі.
За підсумками 2017 року у районі виявлено та взято на облік 29 осіб активних
хворих, з них з легеневим процесом 28. З МБТ + 24 людини, що становить 50,5 на
100 тис.нас. або 82,1%; обласний показник 32,8 на 100 тис.нас або 62,5%; з
деструкцією 17 осіб, що становить 58,6% або 35,8 на 100 тис.нас., обласний
показник 26,5 на 100 тис.нас., або 50,4%, з занедбаним процесом хворих немає.
На обліку в районі перебуває 64 людини активних хворих, з них з легеневим
процесом - 62, позалегеневих - 2, бацилярних хворих - 27. Захворюваність в
порівнянні з 2016 роком зменшилась на 17 осіб. Взято на облік 17 осіб з
мультирезистентним туберкульозом. На 01.01.2018 р перебуває на обліку з МРТБ
37 чол. Високий показник хворобливості і бацилярної пояснюється тим, що з 64
чоловік активних хворих 37 осіб з діагнозом МРТБ з тривалим курсом лікування
(курс лікування 20 міс.). Всі контактні з вогнищ обстежені, захворювань на
туберкульоз не виявлено. У 2017 році від туберкульозу померло 7 осіб.
Амбулаторному лікуванню в 2017 р . підлягало 53 чол., проліковано – 53 чол. , з
них: 7 чол. – по ДОТ кабінету, 26 чол. –в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, 12 чол. – на фельдшерських пунктах, 0 чол. – під контролем
родичів, 8 чол. – під контролем медичної сестри товариства Червоного хреста. З
метою сприяння проведенню безперервного контрольованого лікування на
амбулаторному етапі, 26 чол. отримали гуманітарну допомогу у
протитуберкульозному
амбулаторному
відділенні
Вільнянської
ЦРКЛ
продовольчими наборами що містять сухі харчові суміші, збагачені вітамінами.
За поточний період видано 984 набори вагою по 387 грамів. В рамках Цільової
соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Вільнянському
районі на 2017-2021 роки в
минулому році на діагностичні заходи
(тубекулінодіагностика, рентген обстеження та клінічні дослідження)
використано 167,1 тис.грн.
З метою поліпшення якості надання медичної допомоги населенню діє
районна програма розвитку системи надання медичної допомоги хворим
нефрологічного профілю у Вільнянському районі на 2013 - 2017 роки, та
розроблений план реалізації заходів щодо виконання програми на 2013-2017 роки.
В стаціонарних відділеннях лікарні надається цілодобова допомога
пацієнтам, як в плановому, так і в ургентному (терміновому) порядку. Ліжковий
фонд ЦРКЛ станом на 01. 01.2018 становить 180 ліжок, забезпеченість на 10 тис.
населення - 37,9, що нижче за показники по районах області, які склали в 2016 48,46 на 10 тис. нас.- в Україні в 2015 – 72,35.
Структура стаціонарних відділень по ЦРКЛ:
- терапевтичне відділення №1 – 50 ліжок; №2- 10 ліжок в с. ПетроМихайлівка на базі колишньої дільничної лікарні;
- хірургічне відділення – 40 ліжок (в тому числі 15 хірургічних ліжок, 10
травматологічних ліжок, 15 гінекологічних ліжок);
- дитяче відділення – 40 ліжок (включно 15 дитячих інфекційних ліжок);
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- пологове відділення – 20 ліжок;
- неврологічне відділення – 20 ліжок;
- відділення реанімації та інтенсивної терапії на 9 ліжок (в межах ліжкового
фонду та загальної штатної чисельності ЦРКЛ).
План ліжко-днів виконано на 101,9% (2016-103,7%). Показник роботи ліжка
склав 307,6 (2016-305,2), показник оберту ліжка – 33,5 (2016-34,1), Середній
термін лікування вищий за 2016 рік і склав 9,2 проти 8,9. Нижчий за 2016 р. і
показник летальності по стаціонару - 1,54, а в 2016р.- 1,67.
Вартість 1-го ліжко-дня по лікуванню за рахунок всіх джерел по району в
середньому за 2017 рік склала 21,57 грн., яка вища ніж за 2016 рік – 18,77 грн.
(серед районів області – за 2016 рік – 8,62 грн.)
Фактична вартість 1-го ліжко-дня по харчуванню за 2017 рік становить по
району в середньому 11,49 грн., за 2016рік – 10,27 грн. на добу. , середній
показник серед районів області за 2016 рік складав 4,13 грн. Вартість харчування
інвалідів війни у стаціонарі Вільнянської ЦРКЛ становить 34,54 грн. на добу.
Раціон харчування хворих у стаціонарі приводиться до норм фізіологічних потреб
населення України в основних харчових речовинах і енергії, затверджених
наказом МОЗ України № 1073 від 03.09.2017 і включає м'ясо, рибу, молочні
продукти, фрукти, овочі, мед, масло вершкове, яйця, тощо. Потреба в білках,
жирах, вуглеводах, вітамінах та енергії розраховується у розрізі вікових груп.
З 01.11.2017 в ЦРКЛ оптимізовано хірургічні ліжка, на сьогодні у
хірургічному відділенні 15 хірургічних ліжок, 10 травматологічних ліжок та 15
гінекологічних, які повністю забезпечують потребу в стаціонарній допомозі з
даного профілю. На звільнені в хірургії площі перевели гінекологічне відділення,
розширивши пологове відділення, в якому зроблено ремонт, забезпечено меблями
на суму 222,3 тис.грн., покращені умови перебування матері і дитини.
В лікарні відпрацьована система контролю якості діагностики і лікування
хворих для всіх стаціонарних відділень. В ЦРКЛ постійно проводиться робота,
спрямована на підвищення якості та доступності медичної допомоги жителям
Вільнянського району шляхом впровадження сучасних протоколів лікування
хворих, нових технологій, профілактики захворювань, укріплення матеріальнотехнічної бази лікарні.
В ЦРКЛ впроваджено нові методи обстеження і лікування пацієнтів. З
метою раннього виявлення захворювання міокарду, введений новий метод
обстеження кардіологічної групи хворих – добове моніторування ЕКГ і
артеріального тиску; лапароскопічні оперативні втручання при хронічних та
гострих холециститах та гінекологічній патології, проводиться герніопластика
із застосуванням сучасних сітчатих імплантатів, тромболізис для лікування
коронарного синдрому інфаркту міокарду.
В закладі широко представлена діагностична служба рентгенологічним
кабінетом, клініко-діагностичною лабораторією, яка в цілодобовому режимі
проводить широкий спектр досліджень, бактеріологічною лабораторією,
кабінетом
електрокардіографії,
кабінетом
ультразвукових
досліджень,
ендоскопічним кабінетом, фізіотерапевтичними кабінетами та кабінетом
лікувальної фізкультури. Для УЗД придбано апарат ультразвукових досліджень,
навчені роботі на обладнанні 2 лікаря акушер-гінекологи.
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На утримання медичних установ району на 2017 рік виділено бюджетних
асигнувань 50735,5 тис.грн., з них: 38820,1 тис. грн. або 76,5 % за рахунок
державної медичної субвенції, а 11915,4 тис.грн. або 23,5 % – з районного
бюджету. В розрахунку на 1 мешканця плановий обсяг фінансування на 2017 рік
становить 1069,60 грн.
Профінансовано за 2017 рік 49586,6 тис. грн., або 97,7 % від річних
асигнувань. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 р. відсутня.
Фінансування первинної медико-санітарної допомоги на 2017 рік становить
35,78 % від загального обсягу фінансування охорони здоров’я району.
За 2017 рік на придбання медикаментів та виробів медичного призначення
для забезпечення хворих в умовах лікувальних закладів витрачено 3363,2 тис.грн.,
що становить 6,8 % від загального фінансування за цей період. Фактично
використано медикаментів та виробів медичного призначення протягом
поточного року, придбаних за рахунок бюджетних коштів на суму 1981,9 тис.грн.
У структурі використання медикаментів 3,5 % становить забезпечення
медикаментами хворих пільгових категорій на безоплатній основі (Креон) в сумі
68,8 тис. грн.
Крім того, використано через аптечну мережу за пільговими рецептами
згідно постанови КМУ від 17.08.1998 № 1303 "Про впорядкування безоплатного
та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями
захворювань" 2617,7 тис. грн. бюджетних коштів.
Разом з цим, протягом 2017 року використано медикаментів, що отримані
централізовано за рахунок коштів державного та обласного бюджетів на суму
3145,1 тис.грн., з них:
інсуліни на суму
-1951,1 тис. грн.,
протитуберкульозні препарати на суму -349,1 тис. грн.,
імунодепресанти на суму
-211,9 тис. грн.,
вакцини на суму
-620,8 тис. грн.,
інші лікарські засоби на суму
-12,2 тис. грн.
Також, за рахунок інших джерел (спеціальний фонд, гуманітарна допомога)
отримано та використано медикаментів на суму 120,2 тис. грн.
Разом, за рахунок усіх джерел, забезпечення хворих медикаментами за 2017
рік становить 7531,3 тис. грн., з них, на пільгове амбулаторне лікування
використано 5198,6 тис. грн. (або 69,0 % від усіх витрат на лікування).
Районна влада підтримує виконання ряду програм, метою яких є
покращення здоров'я населення нашого району, та забезпечує коштами районного
бюджету. Зокрема, за кошти районного бюджету протягом року забезпечено
виконання програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021
роки - 768,6 тис.грн., якою передбачено забезпечення онкологічних хворих
знеболюючими препаратами та хіміотерапевтичними препаратами – 618,6 тис.
грн., та придбано діагностичне обладнання ректоскоп та цистоуретроскоп на
суму 150,0 тис.грн.;
Значна увага приділяється матеріально-технічному забезпеченню закладів
охорони здоров'я району. В рамках Програма розвитку галузі "Охорона здоров'я"
Вільнянського району на 2016-2020 роки протягом 2017 року за виділені кошти
районного бюджету придбано:

48

- електрохірургічний апарат для хірургічного відділення – 55,2 тис. грн;
- спірограф для проведення профілактичних медичних оглядів - 7,5 тис.грн.;
- дефібрилятор з монітором відстеження – 180,4 тис. грн.;
- освітлювач до ректоскопу – 7,0 тис. грн. ;
- комп’ютери для ЦРКЛ 5 шт. – 53,3 тис. грн. ;
- лічильник газу – 9,4 тис. грн. ;
- стерилізатор паровий (автоклав) – 134,0 тис. грн. ;
- система ультразвукової діагностики – 619,8 тис. грн. ;
- дезінфекційна камера – 96,4 тис грн.
Задля комфортного та безпечного перебування хворих на лікуванні, у
лікарні проводяться ремонти. Протягом 2017 року за кошти районного бюджету
в ЦРКЛ проведено наступні ремонти власними силами лікарні та з залученням
спонсорської допомоги:
сходового маршу хірургічного відділення – 47,8 тис. грн.
стоматологічного кабінету поліклініки – 57,5 тис. грн.
хірургічного блоку в поліклініці – 30,9 тис. грн.
кабінету уролога в поліклініці – 10,4 тис. грн.
двох палат терапевтичного відділення – 5,2 тис. грн.
переходу з дитячого відділення в хірургічне – 28,5 тис. грн.
переходу з терапевтичного відділення в поліклініку – 22,2 тис. грн.
кабінету у відділенні реанімації та інтенсивної терапії – 4,0 тис. грн.
вхідного блоку в поліклінічному відділенні – 41,9 тис. грн.
холу поліклінічного відділення – 7,1 тис. грн.
теплового колодязя – 24,8 тис. грн.,
пологового відділення – 192,3 тис. грн.
проведено ремонт теплотраси протяжністю 158 м – 112,3 тис. грн.
замінено вікна та двері в ЦРКЛ в кабінеті психіатра, нарколога,
офтальмолога, в реєстратурі по видачі листів непрацездатності, в реєстратурі для
мешканців села, в маніпуляційній, в диктофонній, у відділенні трансфузіології,
вхідні двері в дитячому корпусі та в харчоблоці (всього 13 конструкцій) – 96,8
тис.грн.
Надана благодійна допомога на придбання вікон в окремі кабінети
поліклініки, придбання матеріалів для поточного ремонту в приміщеннях
поліклініки, дитячого відділення, терапевтичного відділення на суму 30,7 тис.грн.
З 2011 року у Вільнянській ЦРКЛ експлуатується модульна котельня на
індивідуальному газовому опаленні, що дало змогу заощаджувати щороку понад
30 % коштів на опалення, оскільки вартість 1 Гкал тепла, що виробляє власна
котельня становить 1319,68 грн., а вартість централізованого опалення становить
2066,60 грн. за 1 Гкал.
За звітний період в районі вдалося стабілізувати основні показники здоров’я
населення, а окремі покращити.
Розвиток освіти
Для забезпечення громадян рівним доступом до якісної освіти у районі
сформована мережа навчальних закладів. В її складі на даний час 26
загальноосвітніх навчальних закладів на 4611 учнів, з них: 1 – ЗОШ І ступеня; 2 –

49

ЗОШ І-ІІ ступенів; 16 – навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітній навчальний заклад"; 1 гімназія; 6 – ЗОШ І-ІІІ ступенів;
Центр дитячої та юнацької творчості; районна дитячо-юнацька спортивна школа
"Колос" та 8 дошкільних навчальних закладів. При Вільнянській ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 функціонували вечірні класи із заочною формою навчання: всього 9
класів на 83 особи. Мережа вечірніх класів забезпечує можливість здобуття
загальної середньої освіти особами, які позбавлені волі і тимчасово знаходяться у
виправних установах виконання покарань №20, №55, №101.
У поточному навчальному році через відсутність контингенту у 10
загальноосвітніх навчальних закладах не відкрито 26 класів на окремих
паралелях.
З метою максимального задоволення освітніх потреб для 35 учнів району
організовано індивідуальне навчання, а 9 учням - індивідуально-групову форму
навчання, через відсутність достатнього контингенту.
З 01.09.2017 року розширено мережу інклюзивних класів у загальноосвітніх
навчальних закладах району. Відкрито у Вільнянській загальноосвітній школі ІІІІ ступенів №2 3 інклюзивні класи (1,2 та 5), де навчаються 4 учні;
Матвіївському загальноосвітньому навчально-виховному комплексі "Всесвіт" 1
клас, 1 дитина; Вільнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 - 2 класи (1
та 3), 3 дитини; Соколівський навчально-виховний комплекс 1 клас - 2 дитини.
З метою створення умов для навчання дітей з особливими потребами у
Вільнянській ЗОШ №2 облаштовано кабінет для занять із логопедом та кабінет
лікувальної фізкультури. Заклади забезпечені спеціалістами, які пройшли
відповідне навчання. Розпочато процес облаштування медіатеки у Матвіївському
загальноосвітньому навчально-виховному комплексі "Всесвіт", в якому є клас з
інклюзивною формою навчання. У навчальних закладах району частково
забезпечено архітектурну доступність для дітей з особливими освітніми
потребами.
Для забезпечуються умов для навчання та виховання дітей дошкільного
віку з вадами розвитку мовлення продовжують стабільно працювати групи для
дітей з порушенням мовлення (логопедичні групи) при КДНЗ "Ясла-садок № 5
"Казочка", КДНЗ "Ясла-садок № 6 "Дзвіночок" (42 дитини) Вільнянської міської
ради.
Мережа груп продовженого дня складає 17 груп на 530 дітей, для
обслуговування яких було виділено 10,85 штатних одиниць.
У поточному навчальному році утримується мережа 34 (20 у сільській
місцевості) класів на 750 (466 по селу) учнів з поглибленим вивченням базових
дисциплін: українська мова (78), іноземні мови (575), історія (26), математика
(40), інші (31). В 17 закладах освіти району у 29 класах для 371 учнів
запроваджено профільне навчання за наступними напрямами: природничоматематичний (45 учнів), суспільно-гуманітарний (41), філологічний (99),
технологічний (21) і художньо-естетичний (14).
При Вільнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 продовжує функціонувати
районна очно-заочна профільна школа, де учням району відкрито рівний доступ
до міжшкільних факультативів з історії України, української мови, математики,
хімії, біології, географії, англійської мови. Для викладання зазначених дисциплін
залучаються найдосвідченіші педагоги району, при цьому організовано й
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дистанційну форму навчання. У поточному навчальному році відкрито 10 груп
для учнів з 6-ти закладів освіти району (Вільнянські ЗОШ №1, №2, №3, гімназія
"Світоч", Михайло-Лукашівська ЗОШ, Московський НВК) з таких предметів:
українська мова (77 учнів), математики (27 учнів), історії (68 учнів), географії (28
учнів), хімії (10 учнів), біології (27 учнів), англійська мова (21 учнів).
Традиційно у районі забезпечено професійне навчання за професією водій
категорії "С" у Вільнянській ЗОШ №2 (2 групи на 32 учні).
Упродовж 2017 року для забезпечення рівного доступу до якісної освіти у
районі здійснювалося регулярне і безоплатне перевезення 1276 дітей та 63
педагогічних працівників до місць навчання та додому. Автобусний парк налічує
17 транспортних одиниць. Зважаючи на те, що парк шкільних автобусів потребує
оновлення, рішенням Вільнянської районної ради у липні 2017 року виділено
кошти для ремонту автобусів Любимівського, Дружелюбівського, Соколівського,
Максимівського,
Московського
навчально-виховних
комплексів
та
Матвіївського ЗНВК "Всесвіт" у сумі 375,5 тис. грн.
Рішенням Вільнянської районної ради від 23.12.2016 №9 затверджено План
заходів оптимізації мережі навчальних закладів Вільнянського району на 20162020 роки (зі змінами). З метою оптимізації мережі освітніх закладів району у
чотирьох закладах не відкрито 10 класи та у восьми - 11 класи, та забезпечено
підвезення учнів до інших закладів освіти. Відповідно до Плану заходів
оптимізації мережі навчальних закладів Вільнянського району на 2016-2020 роки
(зі змінами) у 2017 році було заплановано реорганізацію зі зниженням ступеня у
Тернівського навчально-виховного комплексу (дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів). Однак на пленарному засіданні
п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Вільнянської районної ради 28 липня 2017
року рішення "Про реорганізацію зі зниженням ступеня Тернівського навчальновиховного комплексу (дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа ІІІІ ступенів) Вільнянської районної ради Запорізької області" одноголосно не
підтримано депутатами районної ради.
Мережа дошкільних навчальних закладів у районі включає 24 заклади
дошкільної освіти (8 КДНЗ, 16 ДНЗ у складі НВК) , в яких здобувають освіту 1354
дитини, із них –по місту – 946 дітей, у сільській місцевості – 408. Загальна
кількість дитячого населення від 0 до 6 (7) років на 01 вересня 2017 року
становить 2581 дитина, від 1 року до 6 (7) років - 2369 дітей, дітей п'ятирічного
віку – 484, охоплено дошкільною освітою 445 дітей. Чисельність дітей у
дошкільних навчальних закладах з розрахунку на 100 місць становить 129
вихованців. У 2017 році кількість додаткових груп по ДНЗ збільшилася на 1 групу
у Матвіївському загальноосвітньому навчально-виховному комплексі "Всесвіт"
ДНЗ "Калинонька", на даний час у районі працює 60 груп. Проектна потужність
працюючих закладів дошкільної освіти розрахована на 678 місць та 350 місць в
дошкільних групах у складі НВК. Таким чином у районі на 01.01.2017 року
працюють:
3 заклади дошкільної освіти міста Вільнянська (№ 3, 5, 6);
5 закладів дошкільної освіти у сільській місцевості (Петро-Михайлівський,
Михайло-Лукашівський, Вільноандріївський , с. Гнаровське та смт. Кам'яне);

51

3 заклади дошкільної освіти у складі НВК з повним режимом роботи та
трьох разовим харчуванням (Матвіївський ЗНВК "Всесвіт", Люцернянський НВК,
Михайлівський НВК);
2 дошкільні групи у складі НВК з чотирьохгодинним перебуванням та
одноразовим харчуванням (Купріянівський НВК, Дружелюбівський НВК) ;
1 дошкільна група у складі Московського НВК з трьох годинним
перебуванням та одноразовим харчуванням за кошти сільради;
10 дошкільних груп у складі НВК з трьох годинним перебуванням, що дає
можливість забезпечити та надати своєчасну педагогічну допомогу в реалізації
права на можливість здобуття освіти дітям сільської місцевості, а саме:
Тернівський НВК, Соколівський НВК, Солоненський НВК, Максимівський НВК,
Привільненський НВК, Новогупалівський НВК, Нововасилівський НВК,
Антонівський
НВК,
Любімивський
НВК,
Семененківський
НВК.
Функціонування дошкільних груп у складі НВК дає змогу успішно розв'язувати
проблеми наступності дошкільної та початкової освіти, адаптації дошкільнят до
навчання у школі, ефективного використання вільних шкільних приміщень
сільських шкіл.
З метою активізації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах із
національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, виявлення і
поширення перспективного педагогічного досвіду, інноваційних освітніх
технологій проведено районний етап Всеукраїнського фестивалю – огляду
методичних здобутків педагогів дошкільних навчальних закладів "Україна –
рідний край". У фестивалі-огляді взяли участь три заклади: дошкільний
навчальний заклад "Калинонька" у складі Матвіївського ЗНВК "Всесвіт",
комунальний дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок № 3 "Сонечко"
Вільнянської міської ради, комунальний дошкільний навчальний заклад "Ясласадок № 6 "Дзвіночок" Вільнянської міської ради. В обласному етапі всі
вихователі були відзначені сертифікатами.
З метою виявлення і підтримки обдарованих вихованців дошкільних
навчальних закладів у фестивалі-виставці "Перлинки Запорізького краю" взяли
участь п’ять закладів: дошкільний навчальний заклад "Сонечко" у складі
Михайлівського НВК імені О.Т. Слободчикова, комунальний дошкільний
навчальний заклад "Ясла-садок № 3 "Сонечко" Вільнянської міської ради,
комунальний дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок № 6 "Дзвіночок"
Вільнянської міської ради, комунальний дошкільний навчальний заклад "Ясласадок № 5 "Казочка" Вільнянської міської ради, дошкільний навчальний заклад
"Малюк" у складі Люцернянського НВК. Переможцями обласного фестивалювиставки "Перлинки Запорізького краю" стали І місце – Слободчикова Маргарита,
вихованка ДНЗ "Сонечко" Михайлівського НВК імені О.Т. Слободчикова
Вільнянської районної ради, І місце, два ІІ місця, ІІІ місце в різних номінаціях
виборола група дітей 6-го року життя КДНЗ (ясла-садок) № 5 "Казочка"
Вільнянської міської ради.
З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу учнів
організовано та проведено олімпіади з навчальних предметів серед учнів закладів
освіти району. У ІІІ (обласному) етапі олімпіад з навчальних предметів взяли
участь 36 призерів ІІ (районного) етапу з 21 навчального предмета. Команда
району виборола 14 призових місць.
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У конкурсах туристсько-краєзнавчого напрямку особливих успіхів досягли
учні та педагоги Вільнянської гімназії "Світоч", які здобули перемогу на
численних обласних зльотах-змаганнях.
У 2017 році переможцями І районного, ІІ обласного, учасниками ІІІ
Всеукраїнського етапу (м.Харків) у старшій віковій категорії гри "Джура"
("Сокіл") стала команда-рій "Яструб" Матвіївського ЗНВК "Всесвіт".
Серед вагомих здобутків у науково-технічній творчості – перемога на
обласних виставках конкурсах "Перші кроки технічної творчості" та "Український
сувенір" учнів Нововасилівського НВК та вихованців ЦДЮТ.
У конкурсах художньо-естетичного спрямування визначною є перемога
колективів Максимівського НВК, Матвіївського ЗНВК "Всесвіт", ПетроМихайлівської ЗОШ І-ІІІ ст., ЦДЮТ у обласних конкурсах з декоративноужиткового мистецтва "Знай і люби свій край", "Писанковий рай", "Космічні
фантазії".
На обласному етапі Всеукраїнського конкурсу образотворчого мистецтва
"Україна-європейська країна" переможцями стали колективи Вільнянських ЗОШ
№2, №3, гімназії "Світоч", ЦДЮТ, Солоненського НВК.
У хореографічному мистецтві (обласні конкурси "Запорізькі викрутаси" та
"Спадщина") найкращими стали танцювальні колективи "Фортуна" Вільнянської
гімназії "Світоч" та "БЕМС" ЦДЮТ. Серед вокалістів найкращими на
регіональному рівні визнані вокальні колективи Матвіївського ЗНВК "Всесвіт",
Вільнянської гімназії "Світоч", ЦДЮТ.
З метою підтримки та заохочення обдарованих учнів премією голови
обласної державної адміністрації у 2017 році нагороджено Пазюк Поліну,
ученицю Вільнянської гімназії "Світоч" (учитель Супруненко А.Г.).
З вересня 2017 року при Вільнянській гімназії "Світоч" почав
функціонувати інтернат для дітей сільської місцевості на 44 дитини.
Крім того у районі функціонує 2 позашкільних заклади: Центр дитячої та
юнацької творчості та дитячо-юнацька спортивна школа "Колос". Позашкільною
освітою у районі охоплено 1127 дітей і підлітків шкільного віку.
Щороку у районі забезпечується літній відпочинок дітей, які потребують
соціального захисту у таборах з денним перебуванням.
У травні - червні 2017 року працювало 7 таборів з денним перебуванням: на
базі Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ("Патріот"), Вільнянської гімназії
"Світоч" ("Веселковий дивограй"), Михайлівського НВК ("Сонечко"),
Матвіївського ЗНВК "Всесвіт" ("Веселка"), Люцернянського НВК ("Барвінок"),
Михайло-Лукашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ("Веселка"), Дружелюбівського НВК
("Усмішка").
Загалом змістовним дозвіллям у них було охоплено 845 дітей з числа учнів
1-8, 10 класів дітей пільгових категорій, а саме: 5 дітей-сиріт, 14 дітей,
позбавлених батьківського піклування, 16 дітей-інвалідів, 95 дітей із багатодітних
родин, 51 – із малозабезпечених сімей, 349 – талановитих і обдарованих, 137
дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 9 дітей, потерпілих від наслідків
Чорнобильської катастрофи, 12 дітей працівників агропромислового комплексу
села, 38 дітей працівників соціальної сфери села, 36 дітей осіб, визнаних
учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч. І ст.6 ЗУ "Про статус ветеранів
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війни, гарантії їх соціального захисту", 6 дітей, зареєстрованих як внутрішньо
переміщені особи, 64 дітей дитячих творчих колективів та спортивних команд.
Повноцінне, раціональне та збалансоване харчування дітей пільгових
категорій здійснювалося за рахунок бюджетних коштів.
Відсоток охоплення відпочинком дітей у пришкільних таборах з денним
перебуванням становить 22 % проти 16% у минулому навчальному році.
У період з 29 травня до 16 червня 2017 року було організовано роботу
літніх мовних таборів на базі 26 закладів освіти.
До мовних таборах на добровільних засадах було зараховано 860 дітей
(22%) проти 771 у 2016 році, які були об’єднані у 61 загін.
369 учнів (43%) із 21 закладу освіти вивчали поглиблено українську мову.
375 дітей (44%) вивчали поглиблено англійську мову. 65 дітей (8%) вивчали
поглиблено німецьку мову (Вільнянська ЗОШ №3, Вільнянська гімназія "Світоч",
Матвіївський ЗНВК "Всесвіт", Антонівський, Московський комплекси). 17 учнів
(2%) вивчали французьку мову (Новогупалівський НВК). 60 учнів (7%) вивчали
російську мову як мову національних меншин (Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів
№3, Антонівський, Дружелюбівський, Новогупалівський, Соколівський
комплекси).
Загалом у таборах з денним перебуванням та літніх мовних таборах у 2017
році перебувало 1705 дітей, що становить 44 % від чисельності дітей 1-8, 10
класів у районі.
У 2017 році значна увага приділялася зміцненню матеріально-технічної бази
дошкільних навчальних закладів, які підпорядковані міській, селищній і
сільським радам та дошкільним закладам при навчально-виховних комплексах.
Виконано поточні ремонти групових кімнат, спалень, харчоблоків, коридорів,
спортивного обладнання на дитячих та спортивних майданчиках в дошкільних
навчальних закладах "Берізка" Михайло-Лукашівської сільської ради, "Ромашка"
Петро-Михайлівської сільської ради, "Маячок" Михайлівської сільської ради,
"Гнаровчата" Гнаровської сільської ради, КДНЗ № 3, № 5, № 6 Вільнянської
міської ради, "Малюк" при Люцернянському НВК, "Сонечко" при
Михайлівському НВК. По сучасному оформлено кімнати для дітей
короткотривалого перебування в дошкільних закладах при Антонівському,
Соколівському, Тернівському навчально-виховних комплексах. У кожній групі
здійснено поточні ремонти, придбано іграшки, меблі, килими, штори,
поповнюються групи методичною літературою, роздатковим, демонстраційним
матеріалом, настільними іграми. Виконано ремонт системи опалення та
вентиляційної системи (КДНЗ № 6) на суму близько 450 000 грн. за кошти
Вільнянської міської ради. Замінені вікна на енергозберігаючі у КДНЗ № 3, 6,
ДНЗ "Берізка" Михайло-Лукашівської сільської ради. Оновлено під сучасний
стандарт музичну залу КДНЗ №3 "Сонечко" за кошти Вільнянської міської ради.
Обладнано спортивну та хореографічну зали у ДНЗ "Малюк" при
Люцернянському НВК. Придбано обладнання для харчоблоку у КДНЗ № 5 камеру
холодильну на суму 84 324 грн., стелаж виробничий на суму 4 800 грн.,
водонагрівачі на суму 5 160 гривень за кошти Вільнянської міської ради.
Придбано нове сучасне обладнання для групових кімнат, сучасні меблі в ігрові
куточки для сюжетно-рольових ігор, шафи для одягу в КДНЗ № 3, 5, 6, КДНЗ
"Берізка" Михайло-Лукашівської сільської ради, ДНЗ "Малюк" при
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Люцернянському НВК. Придбано ноутбуки у КДНЗ №5 та телевізори у КДНЗ
№3.
Проведені в освітніх закладах району:
- капітальний ремонт тротуарної доріжки Вільнянської гімназії "Світоч"
Вільнянської районної ради на суму 292,0 тис. грн;
- капітальний ремонт подвір'я Вільнянської гімназії "Світоч" Вільнянської
районної ради на суму 208,7 тис. грн.;
- капітальний ремонт вимощення Вільнянської гімназії "Світоч"
Вільнянської районної ради на суму 824,2 тис. грн,
- реконструкція системи газопостачання котельні Тернівського НВК на суму
18,0 тис. грн.,
- реконструкція системи газопостачання котельні Люцернянського НВК
ВРР на суму 172,9 тис. грн.
Виготовлена проектно-кошторисна документація реконструкції котельні
Дружелюбівського навчально-виховного комплексу на суму 50,6 тис. грн. та
капітального ремонту приміщення актової зали будівлі Вільнянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 на суму 29,2 тис. грн.
Забезпечено виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення
експертизи проекту та капітальний ремонт крівлі прибудов блоків №2 та №3
будівлі Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 на суму 280,6
тис. грн.
Забезпечено оновлення комп’ютерної техніки та
мультимедійного
обладнання Новогупалівського НВК; проекторів для Солоненського,
Михайлівського НВК та Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3;
принтера та інтерактивної дошки для Матвіївського ЗНВК "Всесвіт" на суму
61041 грн.; 2 ноутбуків для Люцернянського НВК на суму 18561 грн.;
комп’ютера для Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1;
кондиціонерів для Матвіївського ЗНВК "Всесвіт" та Михайлівського НВК.
Оновлено
обладнання
котелень
Антонівського,
Московського,
Новогупалівського та Семененківського, Солоненського НВК, Вільноандріївської
ЗОШ та Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 .
Придбано для Матвіївського ЗНВК "Всесвіт" конструктор LEGO
MINDRSTORMS Education EV3 базовий набiр на суму 14,2 тис. грн., музичноакустичне устаткування на суму 63,3 тис. грн. для Вільнянської гімназії "Світоч",
акустичну систему HL AUDIO USK12A для Петро-Михайлівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів на суму 8,2 тис. грн. та Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №1 на суму 49,9 тис. грн.
Для інтернату при Вільнянській гімназії "Світоч" придбано холодильник на
суму 7,5 тис.грн., пральну машину на суму 6,1 тис.грн.. телевізор на суму 7,6 тис.
грн.
Розвиток фізичної культури та спорту
Впродовж 2017 року в районі здійснювалася робота по проведенню масових
фізкультурно-спортивних заходів та змагань серед учнівської молоді.
З метою активізації спортивно-масової роботи з учнями загальноосвітніх
навчальних закладів впродовж лютого-травня 2017 року проведено змагання в
залік районної спартакіади школярів Вільнянського району.
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В змаганнях взяли участь 630 учнів з 17 навчальних закладів району.
Збірна команда району взяла участь в обласній спартакіаді школярів. За
результатами участі у 71 –й обласній спартакіаді школярів Запорізької області
збірна команда району виборола сьоме місце.
З метою формування здорового способу життя та поліпшення патріотичного
виховання проведено ІІ тур фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів
"Козацький гарт". У Фестивалі взяли участь учні з 19-ти закладів освіти району.
Команда Вільнянського району на чолі з головою районної ради
А.Салякіним здобула ІІ місце в обласній спартакіаді серед сільських та селищних
голів, голів сільських, селищних територіальних громад та їх заступників,
старост, голів районних рад та їх заступників.
Збірна команда державних службовців Вільнянського району під
керівництвом капітана команди – голови райдержадміністрації Руденка О. взяла
участь у ХVІ обласній Спартакіаді серед збірних команд державних службовців
Запорізької області, де виборола загальнокомандне 8 місце.
У 2017 році з 1 по 30 квітня забезпечено участь у Всеукраїнському
місячнику "Спорт для всіх – спільна турбота" по упорядкуванню та
облаштуванню спортивних майданчиків.
Переможцем турніру з футболу, який проводив обласний центр фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" стала команда "Арсенал" (с. Павлівське).
У серпні 2017 року на території району проведено обласний етап змагань на
"Краще спортивне село". Забезпечено участь переможця змагань збірної команди
Михайлівської сільської ради Вільнянського району у Всеукраїнських змаганнях
на "Краще спортивне село України 2017" (с. Ворохта, Івано-Франківська область).
Команда на чолі з головою сільської ради А.Король посіла 8 загальнокомандне
місце.
З нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту в 26 навчальних
закладах району проведено:
- години спілкування, виховні години на теми: "Перемоги України.
Параолімпійці", "Олімпійські ігри. Історія і сучасність", "Спорт – шлях до
здоров'я", "У пошуках Олімпійського вогню", "Ігри, що підкорили світ", "Ми
веселі колобки", "Веселий потяг";
- турніри з "Малюкболу" між учнями 5-8 класів, волейболу між учнями 9-10
класів, футболу, легкої атлетики;
- спортивні змагання "Малі Олімпійські ігри", "Веселі старти", "Веселі
естафети";
- гру-квест "Подорож спортивними стежинками";
- конкурс малюнків на асфальті "Спорт – це моє здоров’я", "Фізкультуру
люблять всі – і дорослі, і малі".
У бібліотеках навчальних закладів організовано книжкові виставки
"Олімпійська арена України".
У Вільнянській районній дитячо-юнацькій спортивній школі "Колос"
проведено турнір з футболу, присвячений Дню фізичної культури і спорту, та
змагання з загально-фізичної підготовки серед вихованців відділення "веслування
академічне".
З метою створення умов для впровадження здорового способу життя,
залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, в першу чергу
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дітей і молоді, популяризації масового і професійного спорту, забезпечення
проведення районних змагань та участі команд в обласних і Всеукраїнських
спортивних змаганнях забезпечено функціонування:
- Вільнянської районної дитячо-юнацької спортивної школи "Колос" у якій
працюють 6 відділень: веслування академічного, гирьового спорту, футболу,
боксу, волейболу, дзюдо, де займається 346 вихованців.
У 11 закладах загальної середньої освіти забезпечено роботу 18 спортивних
гуртків та секцій, якими охоплено 285 учнів.
Високих результатів досягають вихованці секцій Вільнянської РДЮСШ
"Колос" (директор Пілявський І.А.). В 2017 році вихованці РДЮСШ "Колос" взяли
участь у 48 обласних змаганнях, де вибороли:
- обласна спартакіада сільських школярів "Хто ти, майбутній олімпієць?" - І
місце;
- відкрита першість м. Запоріжжя з пляжного волейболу серед юнаків ю-14
та ю-16 команда Вільнянської РДЮСШ "Колос" у змаганнях ю-14 - срібні
призери;
- відкритий чемпіонат м. Запоріжжя з веслування академічного серед
юнаків та дівчат 2001-2002 та 2003-2004 років народження вихованці
Вільнянської РДЮСШ "Колос" - Владислав Новіков – І місце, Аліна Бондаренко –
ІІ місце, Євгенія Гончаренко – ІІІ місце;
- VII обласний турнір з футзалу пам'яті О.М.Мар'єнка – команда
Вільнянської районної РДСШ "Колос" - ІІ місце;
- першість області з боротьби дзюдо серед хлопців та дівчат 2001-2005
років народження команда Вільнянської районної РДСШ "Колос" - І місце;
- обласні змагання "Дитяча волейбольна ліга-2017" - команда Вільнянської
районної РДСШ "Колос" - І місце;
- чемпіонат області з волейболу серед юнаків команда Вільнянської
районної РДСШ "Колос" - І місце.
Чемпіонати України – 8 , завойовано 3 золоті, 2 срібні, 2 бронзові медалі.
Чемпіонат Європи по боксу (Румунія) вихованець Вільнянської РДЮСШ
"Колос" Кирило Сімонов - бронзовий призер.
Всеукраїнські змагання – 5, завойовано 6 золотих, 6 срібних, 4 бронзові
медалі.
Міжнародні змагання -1 завойовано 2 золоті, 2 бронзові медалі.
Вихованець відділення боксу Вільнянської РДЮСШ "Колос" Сімонов
Кирило зарахований до резервного складу національної збірної команди України
з боксу (тренер Шпитальов Руслан Георгійович).
Проводиться робота у напрямку поліпшення стану навчально-матеріальної
бази з фізичної культури, ремонту приміщень для проведення уроків фізичної
культури та фізкультурно-оздоровчих занять.
З метою пропаганди здорового способу життя, розвитку олімпійського руху
в Україні шляхом залучення якомога більшої кількості дітей та юнацтва до занять
спортом, організації змістовного дозвілля 10 грудня 2017 року був проведений
районний етап спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва "Олімпійське
лелеченя" - "Olympic move UA". У заході взяли участь учні з 17 закладів освіти
району. В ході Олімпійського тижня проведено Всеукраїнський Олімпійський
урок.

57

Федерацією футболу Вільнянського району забезпечено участь у:
- турніру з футболу - переможець команда "Арсенал" (с.Павлівське);
- п’ятому відкритому турнірі з футболу серед ветеранів пам'яті Сергія
Пономарьова команда Вільнянського району - переможець турніру;
Проведено:
- кубок Вільнянського району по футболу серед аматорських команд,
присвячений 72-річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні –
володар кубка - команда ФК "Богатирьово";
- чемпіонат Вільнянського району по футзалу – перше місце посіла команда
ФК "Антонівка".
У відкритому чемпіонаті області з військово-спортивних багатоборств
збірна команда Вільнянського району – ІІ місце.
Розвиток культури та народного мистецтва
Робота галузі культури району у 2017 році була спрямована на зміцнення
матеріально-технічної бази, розширення надання послуг населенню, підтримку
творчих колективів та окремих виконавців, забезпечення участі у семінарах,
конкурсах, фестивалях, оглядах.
У Вільнянському районі у 2017 році функціонували: 21 сільський будинок
культури; 1 районний будинок культури та дозвілля; 1 дитяча та 1 бібліотека для
дорослих у місті, 18 сільських бібліотек-філій, які об’єднані у централізовану
бібліотечну систему; 4 школи естетичного виховання: міські музична та художня,
Матвіївська та Михайлівська музичні школи; районний краєзнавчий музей;
У музичних школах навчається 280 учнів, в художній школі – 111 учнів. В
бібліотеках району обслуговується 11848 читачів.
В районі діють колективи із званням "народний": дитячий танцювальний
"Аеліта"; дитячий танцювальний "Веселка"; фольклорний ансамбль "Богатирями";
вокальний ансамбль "Вечорниці"; вокальний ансамбль "Калинонька"
Матвіївського СЦКД; вокальний ансамбль "Вільняночка"; хор "Ветеран";
фольклорний колектив "Журавка"; шоу-балет "Форс".
Головною метою діяльності установ та закладів культури Вільнянського
району є поступове створення на базі мережі закладів культури району сучасних
культурно-дозвіллєвих центрів суспільної активності, поліпшення рівня
культурологічної освіти, інформованості сільського населення збереження мережі
закладів культури, здійснення заходів щодо збереження і примноження
культурного потенціалу району, покращення рівня та збільшення асортименту
культосвітніх послуг для населення, всебічного задоволення культурномистецьких та інформаційних потреб населення.
Пріоритетними завданнями та заходами минулого року були: зміцнення
матеріально-технічної бази закладів культури: ремонт та реконструкція опалення
приміщень закладів культури, зокрема в Михайлівському сільському будинку
народної творчості та дозвілля проведено ремонтні роботи на суму 298,2 тис. грн.
Встановлено вікна в спортзалі, фойє; відремонтовано відкоси, встановлено 2
вхідних дверей.
Проводилася модернізація закладів культури і технічне переоснащення,
придбання музичних інструментів, одягу сцени, бібліотечних фондів та відео
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проекторів. В Максимівський сільський будинок культури придбано музичнопідсилювальну апаратуру на суму 131,7 тис. грн. (з коштів бюджету
Максимівської сільської ради); придбано ноутбук вартістю 11,0 тис. грн.,
костюми театральні на суму 9,0 тис. грн. та новорічні костюми на суму 6,0 тис.
грн. в Новософіївський сільський будинок дозвілля.
По Програмі розвитку культури Вільнянського району на 2013-2017 роки у
минулому році було профінансовано кошти на загальну суму 189,6 тис. грн. в
тому числі: на придбання декорацій на Покровський ярмарок для комунальної
установи "Вільнянський районний будинок культури та дозвілля"; на поповнення
бібліотечних фондів; на придбання та заміну вікон на енергозберігаючі у
Матвіївській сільській бібліотеці-філії; для комунальної установи "Вільнянський
районний краєзнавчий музей" було придбано багатофункціональний
копіювальний пристрій та ряд інш.
На сьогодні основний фонд Вільнянського районного краєзнавчого музею
налічує 1039 одиниць, науково-допоміжний фонд – 1518. До пам'ятних дат з
історії України в музеї протягом року були оформлені 10 виставок і 6 тимчасових
доповнень до експозицій та стендів. У серпні 2017 року була розроблена
концепція реекспозиції у залах Вільнянського районного краєзнавчого музею.
Протягом року працівниками музею здійснювалась науково-освітня робота
серед учнівської молоді, а також відвідувачів інших вікових категорій. За 2017 рік
було проведено 92 екскурсії, проведено 12 масових заходів для школярів та
дорослих. Працівники музею здійснюють пам’яткоохоронну роботу. Протягом
2017 року здійснено обстеження сучасного стану 17 пам’яток історії на території
сільських рад та м. Вільнянська.
У 2017 році переукладено 18 охоронних договорів про збереження пам’яток
історії з сільськими радами та підприємствами. Також було укладено 1 новий
договір з Михайлівською сільською радою на щойно виявлену пам’ятку історії в
с. Вільнокур’янівське.
Запорізьким обласним центром охорони культурної спадщини було
виготовлено облікову документацію (паспорти та облікові картки) на 8 пам’яток
археології, які розташовані на території Московської сільської ради та 11
пам’яток, розташованих на території Антонівської сільської ради.
Всього за минулий рік обстежено 42 пам’ятки археології, у тому числі 13 – з
представниками правоохоронних органів. Встановлено 68 інформаційних знаків
на курганах.
В районі працює 133 колективи художньої самодіяльності, в яких
налічується 1400 учасників, з них:
- 50 колективів та окремих виконавців вокально-хорового жанру, в яких
налічується 390 учасників;
- 9 фольклорних колективів, в яких налічується 85 учасників;
- 28 колективів представляють у районі хореографічний жанр, до складу
яких входить 520 учасників;
- 38 колективів театрального жанру - 340 учасників;
- 4 музичних колективи - 22 учасники,
- 4 колективи декоративно-прикладного мистецтва – 43 учасники.
За 2017 рік колективами художньої самодіяльності проведено 180
концертів, на яких були присутні 136000 глядачів. Клубними закладами району
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було проведено 710 культурно-освітніх та розважальних заходів, які відвідало
103600 глядачів.
З метою сприяння розвитку туризму та формування туристичного іміджу
району відділом культури і туризму райдержадміністрації в мережі Internet
висвітлені туристично-привабливі об’єкти, розроблено 13 туристичних
маршрутів, надруковані буклети про туристичні об’єкти району. Працівниками
музею оформлено 4 проекти буклетів про туристично-екскурсійні маршрути по
Вільнянському району. Продовжується впровадження інвестиційного проекту
"Этносело" в с.Геленджик Антонівської сільської ради.
Протягом року створювалися всі умови для залучення талановитих дітей
для занять у школах естетичного виховання дітей. У всіх школах естетичного
виховання дітей талановиті учні користуються пільгами по оплаті за навчання.
Для покращення матеріально-технічного стану шкіл естетичного виховання
району були проведені поточні та косметичні ремонти.
За звітний період, викладачами та учнями шкіл естетичного виховання
району було проведено понад 40 різноманітних заходів. З них 13 концертів до
"Міжнародного свята 8 березня", "Перше травня", "До Дня Перемоги", "До Дня
захисту Дітей", "Дня Конституції", "Дня Незалежності", до "Дня працівників
агропромислового комплексу" та інші. Учні та викладачі приймали участь у
обласних та Всеукраїнських конкурсах: "Об`єднаймося ж брати мої", "Палітра
дитячих мрій", "Казкові мандри", "Україна – це ми" та "Золотий олівець".
В роботі районного будинку культури та дозвілля значне місце знайшли
театралізовані свята, мітинги та мітинги-реквієми, присвячені пам’яті
ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, виводу військ з Афганістану та Дню
Перемоги над нацизмом у Європі, Дню Збройних Сил України; вогники, зустрічі,
присвячені Дню Незалежності України, професійним святам, календарним датам,
а також мітинги, тематичні вечори, зустрічі з воїнами АТО, заходи для дітейпереселенців із зони АТО та ін.
Значну частину займають заходи, присвячені відродженню української
культури, народних свят, звичаїв, традицій, обрядів. Широко відзначалися
Новорічні, Різдвяні, Великодні та свята за календарем сонячного циклу: Івана
Купала, Водохреща, обрядове свято Святого Миколая та інші.
Сучасна бібліотека – це вже не просто зібрання книжкових колекцій, але й
величезний світ соціальних комунікацій. Тому поєднання традиційної культури
спілкування з книгою та нових інформаційних технологій – це вже реалії
сьогодення, що стали стратегічним напрямком модернізації бібліотек комунальної
установи "Вільнянська централізована бібліотечна система" Вільнянської
районної ради. У 2017 році користувачами бібліотек системи стали 11848 осіб,
яким було видано 235422 примірників друкованої продукції, кількість відвідувань
бібліотек склала 84573. Міжбібліотечним абонементом у минулому році
скористувались 76 читачів бібліотек системи. Важливим культурним, науковим,
освітнім та інформаційним надбанням країни, спрямованим на задоволення
читацького попиту є бібліотечні фонди. До бібліотек комунальної установи з
різних джерел комплектування надійшло 4031 примірник друкованої продукції.
Активно впроваджуючи інформаційні технології у 2017 році комунальна
установа "Вільнянська централізована бібліотечна система" Вільнянської
районної ради розробила та започаткувала на базі соціальної мережі "Facebook"
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веб-сторінку "Вільнянськ туристичний". Сторінка користується значною
популярністю серед відвідувачів: за 5 місяців існування на "Вільнянськ
туристичний" підписалося понад 500 людей.
Впродовж звітного року продовжувалася робота на офіційному веб-сайті
комунальної установи "Вільнянська централізована бібліотечна система",
створеному у 2016 році. Користувачі мережею Інтернет могли не лише побачити
фото заходів, проведених у бібліотеках установи, а й прочитати цікаві матеріали
на різну тематику, рецензії на книги, відвідати віртуальні книжкові виставки.
Загалом за 2017 рік сайт відвідало 1793 користувачів.
Захист прав дітей
З метою забезпечення ефективного здійснення державної політики щодо
соціального захисту дітей у районі діє комісія з питань захисту дитини
Вільнянської районної державної адміністрації. У 2017 році відбулось 12 засідань
комісії з питань захисту дитини, на яких розглянуто 116 питань. Більшість
розглянутих питань стосувалась захисту майнових та житлових прав дітей;
призначення опіки; призначення опіки над майном дитини, позбавленої
батьківського піклування; повернення дітей, позбавлених батьківського
піклування, батькам; позбавлення батьківських прав; участі у вихованні дитини;
визначення місця проживання дитини; стану виконання батьківських обов’язків.
Для вилучення дітей, що опинились в складних життєвих умовах, з сімей та
вулиці минулого року здійснено 77 профілактичних рейдів. У ході роботи
обстежено умови проживання 211 сімей.
Протягом 2017 року з метою соціального захисту дітей, запобігання
фізичного та іншого насильства з боку дорослих, службою у справах дітей
райдержадміністрації до комунальних закладів "Запорізький обласний центр
соціально-психологічної реабілітації
дітей", "Оріхівський обласний центр
соціально-психологічної реабілітації дітей" та дитячого відділення Вільнянської
ЦРКЛ влаштовано 26 дітей.
З метою здійснення соціально-правового захисту дітей, запобігання
правопорушенням серед них, проводиться облік дітей, які опинились в складних
життєвих обставинах. У 2017 році на обліку перебувало 34 дитини.
Здійснювався контроль за організацією виховної роботи у навчальних
закладах усіх форм власності та за місцем проживання згідно затвердженого
графіку проведення перевірок органів місцевого самоврядування. Протягом 2017
року здійснено 4 перевірки виконкомів Люцернянської, Новогупалівської,
Максимівської та Дружелюбівської сільських рад з виконання делегованих
повноважень згідно статей 32, 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні". За результатами перевірок складені акти, які надіслані до органів
місцевого самоврядування.
Рішенням Вільнянської районної ради від 23 грудня 2016 року № 10
затверджено районну Програму запобігання соціальному сирітству, подолання
дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2020 роки. Для забезпечення
проведення профілактичних рейдів у 2017 році з районного бюджету виділено 20
тис. грн.
На виконання вимог статті 12 Закону України "Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
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позбавлених батьківського піклування" службою у справах дітей Вільнянської
районної державної адміністрації здійснюється безпосереднє ведення справ та
координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Станом на 31.12.2017 року на первинному обліку служби перебуває 157
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них влаштовано:
під опіку/піклування громадян – 117 дітей;
в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу – 27 дітей;
у державні заклади – 10 дітей;
тимчасово в сім’ю родичів – 3дитини.
Таким чином, сімейними формами виховання охоплено 144 дитини-сироти
та дитини, позбавленої батьківського піклування, які перебувають на обліку,
тобто 91,72 % від загальної кількості дітей такої категорії.
З початку 2017 року у Вільнянському районі посиротило 24 дитини, із них:
13 дітей було влаштовано під опіку громадян; 2 дітей – до прийомних сімей; 3
дітей – до дитячого будинку сімейного типу; 1 дитина усиновлена; 2 дітей
перебувають у закладах; 3 дитини – в сім'ї родичів.
На виконання вимог Закону України "Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування" службою у справах дітей здійснюється безпосереднє
ведення справ та координація діяльності стосовно підоблікових дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. На кожну дитину сформовано
особову справу, до якої періодично додається актуальна інформація, створено
обліково-статистичну картку та внесено дані до Єдиної інформаційно-аналітичної
системи "Діти".
Також здійснюється оперативний облік та сформовані справи щодо 57
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших
територій та проживають в сім’ях громадян на території Вільнянського району.
В цілому на території Вільнянського району проживає 139 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в сім’ї громадян.
Служба у справах дітей здійснює нагляд за даними сім’ями та тісно співпрацює із
суб’єктами соціальної роботи.
Станом на 31.12.2017 року у районі функціонують 10 прийомних сімей та 2
дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 33 дитини. Всі сім’ї
перебувають під соціальним супроводженням Вільнянського районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Виплати державної соціальної
допомоги на дітей і грошового забезпечення прийомним батькам та батькамвихователям здійснюються своєчасно та в повному обсязі.
На обліку в службі у справах дітей перебуває 21 дитина, яка була
усиновлена більше трьох років тому, та 9 дітей, які були усиновлені менше трьох
років тому. У 2017 році здійснено 14 перевірок дотримання прав усиновлених
дітей за місцем проживання. За підсумками перевірок складено відповідні звіти. В
ході проведеної роботи фактів порушення прав усиновлених дітей не виявлено,
повідомлень про порушення прав усиновлених дітей не надходило.
Райдержадміністрація здійснює персоніфікований облік нерухомого майна
157 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають
на первинному обліку служби. Станом на перше січня поточного року 14 дітей
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мають нерухомість на праві власності, 112 дітей мають житло на праві
користування. На квартирному обліку перебуває 1 дитина, позбавлена
батьківського піклування, та 28 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Впродовж 2017 року житло отримали 2 особи.
В межах фінансування районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа було
виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення реконструкції
комунального житла в селі Соколівка, гуртожиток для забезпечення потреб дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. На
умовах співфінансування з обласного та районного бюджетів було виділено 86
тис. грн., за які виготовлено повний пакет проектно-кошторисної документації.
Реконструкція передбачає перепланування занедбаної будівлі колишнього
гуртожитку (комунальної власності)
для створення на його основі 14
однокімнатних квартир з окремою кухнею та санвузлом для забезпечення потреб
осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Михайлівської
сільської ради Вільнянського району. Районною Програмою забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і осіб з їх числа на
2016-2018 роки, передбачено виділення 3000,00 тис. грн. для реконструкції
зазначеного житла. Питання про виділення коштів на фінансування у 2018 році
районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також осіб з їх числа, буде розглянуто під час
розподілу вільного залишку.
Виконання кошторису районної державної адміністрації за 2017 рік
У 2017 році на утримання Вільнянської районної державної адміністрації та
її структурних підрозділів з Державного бюджету виділено 10326570 грн., що на
3393206 грн., або на 49 % більше відповідних показників 2016 року.
З них:
- заробітна плата – 7807380 грн., що на 2578420 грн., або на 49 % більше
відповідних показників 2016 року;
- нарахування на оплату праці – 1715160 грн., що на 562740 грн., або на
48% більше відповідних показників 2016 року;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 731710 грн., що на 246216
грн., або на 50 % більше відповідних показників 2016 року;
- інші видатки – 72320 грн. (видатки споживання), що на 5830 грн., або на
8,8 % більше відповідних показників 2016 року.
Протягом звітного року фактичні видатки склали 10225102 грн., а саме:
- заробітна плата – 7807380 грн., що на 2578420 грн., або на 49 % більше
відповідних показників 2016 року;
- нарахування на оплату праці – 1715160 грн., що на 562740 грн., або на
48% більше відповідних показників 2016 року;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 632696 грн., що на 147202
грн., або на 30,3 % більше відповідних показників 2016 року;
- інші видатки – 69867 грн. (видатки споживання), що на 7329 грн., або на
6,3 % більше відповідних показників 2016 року.
Кредиторська заборгованість на початок та на кінець 2017 року відсутня.
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За
рахунок
вищезазначених
коштів
утримується
апарат
райдержадміністрації, окремі управління та відділи райдержадміністрації, в тому
числі управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
управління фінансів райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ
культури і туризму райдержадміністрації. Загальна штатна чисельність
працівників становить 116 штатних одиниць, фактична чисельність на кінець
року 98.
Протягом 2017 року по спеціальному фонду, за рахунок коштів субвенції з
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку регіонів з районного бюджету, надійшли
кошти у сумі 257815 грн. та використані 239073 грн.:
- на створення і накопичення резерву матеріалів для запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій у сумі 29900 грн.;
на
створення
належних
умов
функціонування
підрозділів
райдержадміністрації та матеріально-технічне забезпечення процесу надання
адміністративних послуг у сумі 96415 грн.;
- на придбання комп’ютерної та оргтехніки 110558 грн.;
- на оплату послуг на право користування аналітично-інформаційною
системою "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006" у сумі 2200,00 грн.
Організаційна робота
Організаційна робота, яка проводилася Вільнянською районною державною
адміністрацією, сприяла здійсненню повноважень, визначених чинним
законодавством України, та була направлена на забезпечення економічного,
соціального і культурного розвитку району, практичну реалізацію основних
напрямків реформування органів державної влади, місцевого самоврядування,
економіки, соціальної сфери започаткованої Президентом України.
Діяльність райдержадміністрації протягом 2017 року проводилася
відповідно до планів роботи. Планування роботи здійснювалося згідно з
Регламентом райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови
райдержадміністрації від 12.08.2016 №500.
Складалися перспективний (річний), поточні (квартальні), оперативні
(щомісячні та тижневі) плани роботи райдержадміністрації.
Для оперативної роботи розроблений спільний з районною радою
календарний план заходів, які проводяться протягом року, до якого включено:
проведення сесій районної ради та колегій райдержадміністрації, засідання
постійних комісій районної ради та дорадчих органів райдержадміністрації,
особисті прийоми керівництвом райдержадміністрації, районної ради, прямі
телефонні лінії.
Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації здійснювався
керівництвом райдержадміністрації. Всі плани структурних підрозділів та звіти
про їх виконання погоджувалися заступником голови райдержадміністрації та
керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).
На сьогодні діє склад колегії, затверджений розпорядженням голови
райдержадміністрації від 16.05.2016 № 273 із змінами. Головою колегії є голова
райдержадміністрації Руденко О.А.; до складу колегії входять 11 осіб, із них:
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заступник голови та керівник апарату райдержадміністрації; голова районної ради
Салякін А.О.; Вільнянський міський голова Мусієнко Н.О.; Максимівський
сільський голова, голова районного відділення Всеукраїнської асоціації сільських
і селищних рад Байдукова О.М.; депутат Запорізької обласної ради Супруненко
А.Г.; голова Громадської ради при Вільнянській райдержадміністрації Жадлун
Ю.М.; генеральний директор ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр", голова районної
організації промисловців і підприємців Савченко А.О.; голова районної
координаційної ради профспілок Шелєхов В.М. Протягом поточного року було
проведено 4 засідань колегії райдержадміністрації. На засіданнях колегії
райдержадміністрації постійними стали заслуховування стану виконання на
території району вимог законів України, актів Президента України, постанов
Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної і районної державних
адміністрацій. Так, у 2017 році на засіданнях колегії райдержадміністрації
розглядалися питання щодо виконання Законів України: "Про державну службу",
"Про запобігання корупції"; Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008
"Про першочергові заходи забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування"; розпорядження голови облдержадміністрації від
01.09.2011 №359 "Про Порядок контролю за здійсненням органами місцевого
самоврядування Запорізької області делегованих повноважень органів виконавчої
влади" та ряд інших.
Практикується заслуховування на засіданнях колегії звітів керівників
структурних підрозділів райдержадміністрації. Зокрема протягом року слухалися
звіти начальників управління
соціального захисту населення, управління
фінансів;
відділу культури і туризму; відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації щодо виконання законодавства з питань державної служби,
реалізації завдань у сфері державної кадрової політики, визначених актами
Президента України. Значна увага приділялася роботі із зверненнями громадян. За
участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, районних
служб, голів міськселищсільвиконкомів у звітному році двічі слухалось питання
про стан організації роботи щодо розгляду звернень громадян у Вільнянській
райдержадміністрації.
Крім того на розгляд членів колегії виносились питання: про хід виконання
Програми розвитку галузі "Охорона здоров'я" Вільнянського району на 2016-2020
роки; про стабілізацію та нарощування поголів’я корів, збільшення виробництва
продукції тваринництва; про недопущення харчових отруєнь серед населення
Вільнянського району; про підсумки виконання бюджету району; про результати
ревізії Вільнянського районного бюджету та зміцнення фінансово-бюджетної
дисципліни; про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та
соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років; про стан
ринку праці та заходи щодо ефективності його регулювання; про виконання
контрольних документів та виконавську дисципліну у Вільнянській
райдержадміністрації; про стан організації виконання вимог чинного
законодавства у сфері доступу до публічної інформації у Вільнянській
райдержадміністрації; про стан виконання Плану заходів з питань запобігання
корупції та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики у
Вільнянській райдержадміністрації та активізацію роботи щодо упередження і
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протидії корупції у Вільнянському районі; про організацію засад функціонування
системи запобігання корупції та забезпечення реалізації державної
антикорупційної політики у Вільнянському районі; про здійснення органами
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.
За
результатами
розгляду
видано
29
розпоряджень
голови
райдержадміністрації.
У 2017 році видано всього 905 розпоряджень голови райдержадміністрації,
666 - з основної діяльності, з кадрових питань - 239.
За основними напрямками з основної діяльності видано з питань:
- землекористування та сільського господарства – 208 (31,2%);
- фінанси, виділення коштів – 154 (23,1%);
- сім’ї, молоді та неповнолітніх – 108 (16,2%);
- діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування – 99
(14,9%);
- соціального захисту населення – 47 (7,1%);
- питання кадрової роботи та державної служби – 19 (2,8%);
- житлово-комунального господарства – 17 (2,5%)
- освіти і науки, охорони здоров’я, культури, тощо – 14 (2,2%).
За звітній період 201 розпорядження голови райдержадміністрації
поставлено на контроль (22%), 63 розпорядження видано на виконання
розпоряджень голови обласної державної адміністрації, на 53 розпорядження
були заведені контрольні папки.
Система проведення нарад в райдержадміністрації регулюється
Регламентом
райдержадміністрації
та
розпорядженням
голови
райдержадміністрації від 29.05.2008 №467 "Про порядок підготовки та
проведення нарад у Вільнянській районній державній адміністрації". Наради
протоколюються, виконання доручень контролюється заступником голови
райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації. Загальний
відділ апарату райдержадміністрації систематично здійснює перевірки матеріалів
нарад та стан виконання рішень, прийнятих на нарадах.
За підсумками оперативних нарад у голови райдержадміністрації готуються
протокольні доручення. Контроль за їх виконанням здійснює особисто голова
райдержадміністрації. Протягом звітного періоду за участі голови
райдержадміністрації проведено 101 загальнорайонних нарад та 121 внутрішніх,
надано 248 доручень. За участю голови райдержадміністрації та осіб, які
виконували його обов'язки проведено 12 виїзних нарад на території місцевих рад,
на яких вирішувались нагальні питання району (водозабезпечення, освітлення,
функціонування медичних та навчальних закладів, виконання робіт по освоєнню
державних коштів на об’єктах, фінансування, епізоотичної ситуації, сприяння
розвитку підприємництва, облаштування блок-посту, тощо. У поточному році
було проведено 2 громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у
проекті детального плану території для розміщення ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" кар’єру із збагачення і переробки каоліну з
комплексом будівель та споруд на території Павлівської сільської ради
Вільнянського району Запорізької області.
З метою забезпечення оперативного вирішення питань соціальноекономічного
розвитку
району,
ефективності
взаємодії
керівництва
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райдержадміністрації з головами міськселищсільвиконкомів, керівниками
територіальних органів центральних органів виконавчої влади та районних служб
щодо спільного вирішення питань розвитку галузей економіки та соціальної
сфери, зміцнення виконавської дисципліни протягом року практикувалося
проведення тематичних семінарів-навчань, нарад та "круглих" столів.
Протягом року проводилися навчання працівників апарату та керівників
структурних підрозділів райдержадміністрації з найбільш актуальних питань. У
навчаннях приймали участь керівник апарату райдержадміністрації, керівники
відділів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації. Особлива увага
приділялась вивченню теоретичних основ законодавчих актів. Зокрема були
розглянуті Закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну
службу", зміни до законодавчих актів України щодо вдосконалення
організаційно-правових основ запобігання корупції. Крім того розглядалися
питання: про підготовку матеріалів для розгляду на засіданні колегії
райдержадміністрації; про підготовку проектів розпоряджень голови
райдержадміністрації; про організацію виконання контрольних документів в
райдержадміністрації; про стан планування роботи в структурних підрозділах
апарату та окремих структурних підрозділах райдержадміністрації; про
забезпечення стану кадрової роботи відповідно до вимог чинного законодавства;
про сучасні вимоги до організації документів управлінської діяльності; про
порядок подання на державну реєстрації до Вільнянського районного управління
юстиції нормативно правових актів та ряд інших.
Районна державна адміністрація всебічно сприяє міській, селищній і
сільським радам та їх виконавчим органам у здійсненні ними власних
повноважень місцевого самоврядування у вирішенні питань економічного,
соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцненні їх
матеріальної та фінансової бази, розглядає та враховує у своїй діяльності
пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб,
контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.
Голова, заступник голови та керівник апарату райдержадміністрації
закріплені за відповідними територіями, допомагають вирішенню конкретних
проблем на місцях.
Застосовується практика виїздів керівництва райдержадміністрації в
сільські та селищну ради з метою надання їм практичної допомоги у здійсненні
повноважень. Щомісячно голова райдержадміністрації відвідує місцеві ради,
зустрічається з керівниками організацій та установ, спілкується з жителями
території.
Так, за участі голови райдержадміністрації у 2017 році відбулися слухання з
питань добровільного об'єднання територіальних громад в Дніпровській,
Павлівській, Петро-Михайлівській, Михайло-Лукашівській, Солоненській,
Михайлівській, Люцернянській сільських радах. Протягом року пройшло
об’єднання та створені об’єднані Петро-Михайлівська та Павлівська
територіальні громади.
Вирішувалися також питання ремонту харчоблоку ДНЗ Кам’яної селищної
ради, протидії вирубці лісових насаджень та полезахисних смуг Тернівської
сільської ради, водозабезпечення с. Василівське Михайлівської сільської ради,
розвитку економічної інфраструктури, зокрема сприяння
будівництва
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елеваторного комплексу в с. Тернівка та ремонту доріг місцевого значення на
території району.
Райдержадміністрація тримає постійний зв’язок із суспільно-політичними
та громадськими організаціями району з метою ознайомлення з їх діяльністю,
врахування їх пропозицій та координації спільних дій. При районній державній
адміністрації створена Консультативна рада з питань сприяння діяльності
громадських організацій ветеранів Афганістану та учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, Центр допомоги учасникам Антитерористичної
операції, Антикорупційний комітет.
Одним із важливих напрямків роботи районної державної адміністрації є
питання контрольної діяльності, стану виконавської дисципліни. Керівництвом
райдержадміністрації постійно вживаються заходи щодо поліпшення роботи в
цьому напрямку.
Питання контрольної діяльності щотижнево розглядаються головою
райдержадміністрації, його заступником та керівником апарату на оперативних
нарадах, щомісячно на семінарах-навчаннях керівників структурних підрозділів
райдержадміністрації, голів та секретарів місцевих рад.
З метою удосконалення організації контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади
видано розпорядження голови райдержадміністрації від 05.01.2017 №6 "Про
затвердження плану здійснення контролю проведення перевірок діяльності
виконавчих комітетів місцевих рад району в частині виконання делегованих
повноважень у 2017 році".
Відповідно плану-графіку протягом 2017 року
робочою групою з
проведення комплексних перевірок виконавчих комітетів міської, селищної та
сільських рад Вільнянського району щодо здійснення органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади проведено 3
комплексні перевірки виконавчих комітетів району (Новогупалівська сільська
рада, Максимівська сільська рада, Дружелюбівська сільська рада) та одна
повторна (Люцернянська сільська рада). Не проводилася комплексна перевірка
виконавчого комітету Петро-Михайлівської сільської, яка була запланована на 4
квартал 2017 року у зв’язку з утворенням територіальної громади та проведенням
28 жовтня перших виборів. Крім того проведено 76 перевірок з окремих статей
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Узагальнено та
розповсюджено досвід роботи виконавчого комітету Дружелюбівської сільської
ради щодо забезпечення вимог законодавства по запобіганню бездоглядності
неповнолітніх; дітей-сиріт; дітей, які залишилися без піклування батьків; дітей з
багатодітних сімей; дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах.
Організація правової роботи
Правове
забезпечення
діяльності
апарату
Вільнянської
райдержадміністрації
здійснюється
юридичним
відділом
апарату
райдержадміністрації. Юридичний відділ діє на підставі Положення про
юридичний відділ апарату районної державної адміністрації, яке затверджене
розпорядженням голови райдержадміністрації від 09.02.2017 № 51 та посадових
інструкцій начальника та працівників відділу.
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Захист інтересів райдержадміністрації в суді здійснюється начальником
юридичного відділу особисто або за письмовими поясненнями. У 2017 році до
юридичного відділу надійшло понад 40 судових справ, які здебільшого, пов’язані
із вирішення спорів щодо земельних питань. Начальником юридичного відділу
апарату райдержадміністрації взято участь більш ніж у 100 судових засіданнях.
Також розглянуто 12 листів органів прокуратури області та району.
Юридичним відділом ведеться облік оренди водних об’єктів та земель
водного фонду, усього укладено 70 договорів та облік договорів оренди землі
невитребуваних
земельних
часток
(паїв),
укладених
для
ведення
сільгоспвиробництва. Усього з 2007 року по 2017 рік укладено 164 договорів.
Заборгованості по орендній платі за землі відсутня.
В райдержадміністрації проводиться робота з впорядкування нормативноправових
актів
райдержадміністрації.
Розпорядженням
голови
райдержадміністрації від 20.12.2010 № 1492 "Про утворення комісії по
впорядкуванню нормативно-правових актів райдержадміністрації, затвердження її
складу та Положення про неї", зі змінами, утворено відповідну комісію.
Проведено два засідання комісії. Протягом 2017 року видано 1 нормативноправовий акт.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 05.05.2014 №176 "Про
затвердження Положення про порядок роботи громадської приймальні з надання
безоплатної первинної правової допомоги Вільнянської районної державної
адміністрації Запорізької області", зареєстрованого в Вільнянському районному
управлінні юстиції Запорізької області 14 травня 2014 за № 4/316, утворено
громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги
райдержадміністрації та затверджено Положення про порядок роботи цієї
громадської приймальні. Організаційне забезпечення роботи громадської
приймальні покладено на начальника юридичного відділу. Протягом 2017 року до
громадської приймальні звернулось 225 осіб.
Робота з кадрами
Робота з кадрами у Вільнянській районній державній адміністрації протягом
2017 року здійснювалась згідно із затвердженим планом роботи, вимогами
Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу",
"Про запобігання корупції", "Про очищення влади", та чинним трудовим
законодавством і була спрямована на забезпечення виконання указів Президента,
постанов Кабінету Міністрів, забезпечення в кадровій роботі виконання вимог
чинного законодавства з питань державної служби і запобігання корупції в
Вільнянській районній державній адміністрації.
Протягом 2017 року змін в структурі райдержадміністрації не відбулося.
В структурі райдержадміністрації діють: апарат - чисельністю 28 одиниць
(інших працівників -7), 2 управління, 6 відділів, служба у справах дітей, державні
реєстратори, адміністратори - загальною чисельністю 88 одиниць (інших
працівників - 2), що разом з апаратом складає 116 одиниць; з них 107 – посади
державних службовців.
Затверджено реєстр посад державних службовців райдержадміністрації.
Внесено зміни та затверджено в новій редакції положення про управління

69

соціального захисту населення, про юридичний відділ, про організаційний відділ.
Проведено роботу щодо перегляду посадових інструкцій на всі посади державної
служби. Розроблено та затверджено в новій редакції посадові інструкції:
начальника архівного відділу райдержадміністрації; головних спеціалістів,
провідного спеціаліста, спеціаліста служби у справах дітей райдержадміністрації;
начальника відділу фінансово-господарського забезпечення-головного бухгалтера
та головного спеціаліста-бухгалтера відділу; головних спеціалістів відділу
ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації; головних
спеціалістів відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації, головного спеціаліста з питань цивільного
захисту райдержадміністрації.
Питання стану роботи з кадрами в структурних підрозділах
райдержадміністрації протягом року розглядалися на засіданнях колегії
райдержадміністрації. Були заслухані звіти "Про стан виконання Закону України
"Про державну службу", дотримання чинного законодавства з питань запобігання
корупції: начальника управління фінансів райдержадміністрації; начальника
управління соціального захисту населення райдержадміністрації; начальника
відділу культури і туризму райдержадміністрації; начальника відділу
агропромислового розвитку райдержадміністрації; начальника відділу освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації. За результатами розгляду прийняті
відповідні розпорядження голови райдержадміністрації.
Протягом року проводилася робота щодо підвищення державними
службовцями кваліфікації. Не зважаючи на відсутність в кошторисі
райдержадміністрації коштів на відрядження, в Запорізькому Центрі пройшли
навчання за професійними програмами та програмами короткострокових
семінарів 17 осіб.
Крім того 1 особа взяла участь у навчанні з питань реалізації Національної
стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні 2016-2020 роки, яке проводив Координатор проектів ОБСЄ в Україні у
партнерстві з Адміністрацією Президента України та Міністерством молоді та
спорту України.
Державний реєстратор районної державної адміністрації
пройшов навчання в Управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції у Запорізькій області з питань реєстрації речових прав на
нерухоме майно.
В рамках Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"
підвищили кваліфікацію 10 державних службовців. В ІІ турі конкурсу взяли
участь 2 державних службовці.
У вищих навчальних закладах навчались 4 державних службовці, із них - 2
отримали вищу освіту.
За державним замовленням навчається 3 державних службовці в
Запорізькому національному університеті за спеціальністю "Публічне управління
та адміністрування".
В райдержадміністрації витримується баланс між досвідченими та
молодими державними службовцями. Із 93 працюючих 30% віком до 35 років;
15% - 36-40 років; 29% - 41-50 років; 13,9% - 51-55 років і 8,6% - 56-60 років;
понад 60 років – 0% . Серед працюючих в райдержадміністрації – 92% жінки.
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В апараті та структурних підрозділах працює 93 державних службовців, 82
(88%), з яких має повну вищу освіту,
11,8% – вищу освіту за ступенем
бакалавра. Більшість працівників має економічну освіту – 43%, педагогічну –
20,4% ; технічну – 8,6%, юридичну – 9,6%.
З метою виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції"
державні службовці апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації
подали ел-декларації за 2016 рік до 01 квітня 2017 року.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016
року № 306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та
співвідношення між рангами посадових осіб місцевого самоврядування,
військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними
званнями" у 2017 році присвоєно черговий ранг державного службовця 11
працівникам.
Відповідно до статті 69 Закону України "Про державну службу", наказу
Нацдержслужби України "Про затвердження Порядку обліку та роботи з
дисциплінарними справами"
утворено дисциплінарну комісію, склад якої
затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.06.2016 №349,
зі змінами.
У 2017 році проведено 6 засідань комісії. Розглянуто 2 справи щодо надання
неповної інформації при поданні електронної декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015, 2016 роки. За
результатами розгляду справ дисциплінарне провадження припинено.
З метою виконання статті 44 Закону України "Про державну службу" в
грудні проведено роботу щодо визначення завдань і ключових показників
результативності, ефективності
та якості службової діяльності державних
службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".
Керівниками райдержадміністрації, структурних підрозділів розглянуто,
обговорено та затверджено завдання і ключові показники діяльності
підпорядкованих державних службовців на 2018 рік.
Протягом року в райдержадміністрації налічувалося 33 вакантних посади,
укомплектовано 17 посад. Шляхом конкурсного відбору 14, за переведенням – 3.
Відносно осіб, які призначаються на посади державної служби здійснюється
перевірка відповідно до Закону України "Про очищення влади" та спеціальна
перевірка. В 2017 році проведено 37 засідань конкурсних комісій, проведено 20
конкурсів в яких взяли участь 33 особи.
В 2017 році звільнилося з райдержадміністрації 10 осіб, за власним
бажанням 10, за погодженням з облдержадміністрацією -1.
Організація діловодства
Забезпечення єдиної системи роботи з документами, спрямованої на
організацію діловодства, здійснення контролю за проходженням документів,
контролю за термінами виконання, підготовку та випуск розпоряджень голови
райдержадміністрації та інших службових документів, їх систематизацію та
зберігання здійснює загальний відділ апарату Вільнянської районної державної
адміністрації.
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Організація роботи з документами в апараті райдержадміністрації
здійснюється згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від
10.02.2012 № 85 "Про затвердження Інструкції з діловодства в апараті
Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області" (зі змінами).
Усі документи, що надходять до райдержадміністрації, приймаються загальним
відділом, попередньо розглядаються та опрацьовуються. Реєстрація вхідних
документів ведеться в автоматизованій системі "OPTIMA-WorkFlow".
Протягом 2017 року райдержадміністрацією отримано, оброблено,
відправлено та систематизовано 11629 документів.
Від вищих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
територіальних органів до райдержадміністрації надійшло 3776 документа.
Документи, які мали конкретні терміни виконання та завдання, були поставлені
на контроль. Із загальної кількості документів, отриманих і зареєстрованих
загальним відділом, на контроль було взято 1275, що складає 33,7 % від загальної
кількості отриманих документів, з них термін "негайно" мали 187 документів,
"терміново" - 319.
Протягом 2017 року райдержадміністрацією підготовлено та направлено
1476 вихідних (ініціативних) документів. Підготовлено та відправлено 6763
листів, інформацій, довідок на адресу вищих органів, органів місцевого
самоврядування, установ та організацій області, району.
Із 222 розпоряджень голови облдержадміністрації, що надійшли до
Вільнянської райдержадміністрації, 87 містили конкретні терміни та завдання.
Усі документи, що надходять до райдержадміністрації, в день надходження
передаються на розгляд керівництву, або в перший робочий день в разі
надходження їх у неробочий час. Факси, електронна пошта, телеграми,
телефонограми передаються керівництву невідкладно. Документи керівництвом
райдержадміністрації розглядаються в день надходження.
Організація контролю за виконанням документів та стан виконавської
дисципліни
Вирішення завдань щодо формування та реалізації державної політики в
повній мірі залежить від стану виконавської дисципліни, рівня організації роботи,
відповідальності та ініціативності кадрів, а також завдяки систематичному
контролю за своєчасним і якісним виконанням документів центральних органів
влади,
розпоряджень
і
доручень
голів
обласної
та
районної
державних адміністрацій. Одним із важливих напрямків роботи районної
державної адміністрації є питання контрольної діяльності, стану виконавської
дисципліни.
Контрольна діяльність в райдержадміністрації організована відповідно до
Положення про порядок здійснення контролю і перевірки виконання документів у
Вільнянській райдержадміністрації /розпорядження голови райдержадміністрації
від 01.12.2015 №413, зі змінами/.
Питання
роботи з документами, стану виконавської дисципліни та
контрольної діяльності в районній державній адміністрації постійно
розглядаються на засіданнях колегії райдержадміністрації. Стан контрольної
діяльності та моніторинг виконавської дисципліни у райдержадміністрації
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розглядаються головою райдержадміністрації, його заступником та керівником
апарату райдержадміністрації на щотижневих оперативних нарадах, на семінарахнавчаннях керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату,
працівників місцевих рад.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.04.2017 №141
затверджено Порядок здійснення моніторингу виконавської дисципліни у
Вільнянській районній державній адміністрації.
Аналіз стану виконання завдань, визначених в документах, дає можливість
визначити рівень
виконавської дисципліни в райдержадміністрації, тому
керівництвом райдержадміністрації постійно вживаються заходи щодо
поліпшення роботи в цьому напрямку.
Одним із засобів здійснення фактичного контролю, за допомогою якого
встановлюється реальний стан справ щодо виконання завдань, визначених у
документах, є перевірка стану виконавської дисципліни. Так, у 2017 році
здійснено перевірки стану діловодства, контрольної діяльності та виконавської
дисципліни в 3 виконкомах місцевих рад та 5 структурних підрозділах районної
державної адміністрації. Крім того, проводяться перевірки стану виконання
окремих документів та моніторинг завдань, визначених у документах. За
результатами перевірок надаються відповідні рекомендації щодо вжиття заходів з
підвищення ефективності роботи для забезпечення своєчасного та повного
виконання документів.
Зазначені заходи, в цілому, сприяють підвищенню рівня виконавської
дисципліни, ефективності виконання завдань.
Робота зі зверненнями громадян
Згідно з вимогами Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008
"Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування" забезпечено роботу постійно діючої комісії з питань
розгляду звернень громадян при голові райдержадміністрації.
Згідно затвердженого графіка проведення засідань постійно діючої комісії
протягом 2017 року проведено 12 засідань Комісії, на яких було заслухано:
- 6 звітів про роботу із зверненнями громадян керівництва
райдержадміністрації
(заступника
голови
та
керівника
апарату
райдержадміністрації);
- 6 звітів сільських голів (Дніпровського, Купріянівського, Московського,
Антонівського, Солоненського та Новогупалівського сільських голів);
- 5 звітів керівників структурних підрозділів (начальника служби у справах
дітей, начальника управління фінансів, начальника відділу культури і туризму,
начальника відділу освіти, молоді та спорту, в.о. начальника відділу
агропромислового розвитку райдержадміністрації);
- 4 звіти керівників територіальних органів центральних органів виконавчої
влади та районних служб (Вільнянське відділення поліції Пологівського відділу
поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області, Запорізьке приміське
об’єднане управління Пенсійного фонду України, Вільнянський районний центр
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зайнятості, Вільнянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного
стану Головного управління юстиції у Запорізькій області);
- розглядалися питання про стан розгляду звернень громадян, що надійшли
до райдержадміністрації протягом звітних місяців 2017 року;
- про результати розгляду звернень громадян, що надійшли до
райдержадміністрації від КУ "Запорізький обласний контактний центр"
Запорізької обласної ради протягом звітних місяців 2017 року;
- про розгляд звернення Головченка Р.С. до Вільнянської районної
державної адміністрації від 02.08.2017 № 02-Г-078-2 щодо порушення посадовими
особами відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації термінів розгляду
звернень громадян та притягнення до відповідальності винних осіб.
Стан роботи зі зверненнями громадян розглядалися на 2 засіданнях колегії
райдержадміністрації. Крім того питання удосконалення роботи із зверненнями
громадян неодноразово розглядались на інформаційно-оперативних нарадах
голови райдержадміністрації Руденка О.А. з начальниками управлінь, відділів та
самостійних структурних підрозділів, керівниками установ та організацій району,
а також постійно обговорюється на оперативних нарадах керівника апарату
райдержадміністрації
з
керівниками
секторів
та
відділів
апарату
райдержадміністрації, про що є відповідні публікації у блоці новин веб-сайту
райдержадміністрації.
Згідно затвердженого графіка проведення перевірок додержання
законодавства про звернення громадян в органах місцевого самоврядування
протягом звітного періоду загальним відділом апарату райдержадміністрації
проведено перевірку у Антонівській та Новогупалівській сільських радах,
Люцернянській сільській раді (повторно) та Вільнянській міській раді, за
результатами яких складено довідки з наданням рекомендацій щодо покращення
роботи у даному напрямку.
Всього до Вільнянської райдержадміністрації протягом 2017 року надійшло
396 звернень громадян (2016 – 286). З них: 261 - письмових
(2016 – 109), 135 - надійшло під час проведення особистих прийомів громадян
керівництвом райдержадміністрації (2016 – 177). Загальна кількість звернень
порівняно з 2016 роком залишилася практично без змін.
Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшло 25 колективних
звернень (2016 – 26). Загалом до райдержадміністрації протягом року звернулося
1523 громадянина (2016 - 624). Збільшення кількості громадян зумовлене тим, що
у звітному періоді колективні звернення були чисельними.
У зверненнях громадян протягом 2017 року громадянами порушено
410 питань (2016 - 299). Найбільше звернень до райдержадміністрації надійшло з
питань аграрної політики та земельних відносин - 268 звернень або 65,4% (2016 –
67 звернення або 22,4%). Хвилювали громадян питання оренди земельних ділянок
та водних об’єктів; усунення перешкод в користуванні земельними ділянками;
одержання паїв тощо. Лише протягом грудня 2017 року надійшло 140 звернень
громадян в рамках повторного проведення процедури розгляду та врахування
пропозицій громадськості у проекті детального плану території для розміщення
ТОВ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" кар’єру із збагачення і
переробки каоліну з комплексом будівель та споруд на території Павлівської
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сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населених
пунктів.
Протягом 2017 року 9 звернень громадян або 2,2% надійшло з питання
соціального захисту населення (2016 – 43 звернення або 15,1 %). У даному
напрямку громадяни найчастіше порушували питання щодо оформлення
житлових субсидій та різноманітних пільг; сприяння у отриманні житла; надання
матеріальної допомоги.
22 звернення або 5,5 % від загальної кількості порушених питань надійшло
з питань комунального господарства (2016 – 30 звернень або 10 %). Як і завжди
найболіліші питання району водозабезпечення, газопостачання, надання
комунальних послуг на прибудинкових територіях, перебої з електропостачанням
та інші. Опрацювання та розгляд порушених питань знаходились на особливому
контролі керівництва райдержадміністрації.
Не менш актуальним залишається питання екології та природних ресурсів.
За 2017 року до райдержадміністрації надійшло 9 (2,2%) таких звернень проти 2
звернень 2016 року. У таких зверненнях громадяни найчастіше порушували
питання про засмічення полів карантинними рослинами, про ліквідацію стихійних
сміттєзвалищ, про вирубку лісових насаджень.
З початку 2017 року райдержадміністрацією опрацьовано 259 звернень, що
надійшли від ДУ "Урядовий контактний центр", що майже у 2 рази менше ніж у
2016 році (549 звернень). Понад 15% громадян, які телефонували на Урядову
гарячу лінію, є найменш соціально захищені категорії населення. Зокрема, 28
звернень надійшло від категорії багатодітних сімей, одиноких матерів, матерівгероїнь; по 5 звернень – від категорії інвалідів I, II, III групи й учасників та
інвалідів війни та учасників бойових дій; 3 звернення – від ветеранів праці та
"дітей війни".
У зверненнях з Урядової гарячої лінії найбільш актуальними були питання
соціального захисту – 35,72% від загальної кількості; комунального господарства
– 26,22%; охорони здоров’я – 7,98%; питання аграрної політики і земельних
відносин – 5,7%; а також питання освіти, наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності – 4,94 %.
Протягом 2017 року до Вільнянської райдержадміністрації надійшло 85
звернень від Запорізького обласного контактного центру
(2017 – 59 звернень), у яких порушено 85 питань, більшість з яких є питання
комунального господарства – 68 звернень (80%), а також соціального захисту – 4
звернення та інші.
Діловодство за зверненнями громадян ведеться у відповідності із вимогами
Інструкції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997
№ 348. Реєстрацію письмових, усних та телефонних звернень громадян
забезпечено у системі автоматизованого документообігу "ОPTIMA-WorkFlow". В
цій системі також реєструються дзвінки, що надійшли у ході прямих "гарячих"
телефонних ліній.
Порушень щодо термінів розгляду звернень громадян протягом 2017 року у
Вільнянській райдержадміністрації не було. На всі звернення надаються
обґрунтовані відповіді у передбачений законодавством строк, в яких роз’яснено
положення чинного законодавства, право громадян на звернення за захистом
своїх прав і законних інтересів до суду.

75

Забезпечення доступу до публічної інформації
Відповідно до Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання
публічної
інформації
в
апараті
Вільнянської
райдержадміністрації
відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання та організації
розгляду запитів щодо надання публічної інформації в райдержадміністрації
визначено загальний відділ апарату райдержадміністрації.
Реєстрація та облік запитів на інформацію здійснюється у реєстраційноконтрольних картках, придатних для оброблення ПК.
В райдержадміністрації забезпечується своєчасність направлення запитів на
розгляд відповідальним виконавцям, здійснюється належний контроль за
дотриманням термінів розгляду запитів. Також забезпечується контроль за
повнотою відповідей на запити, у зв’язку з чим передбачено обов’язкове
візування проектів відповідей керівником структурного підрозділу, який готував
проект відповіді, першим заступником, заступником голови, керівником апарату
райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків), відповідальними
працівниками юридичного відділу апарату райдержадміністрації.
На виконання вимог законодавства у сфері доступу до публічної інформації,
з метою забезпечення відповідності інформаційного наповнення офіційного вебсайту райдержадміністрації нормам чинного законодавства, а також доступу
громадськості до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вільнянської
райдержадміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від
19.01.2018 № 35 затверджено Перелік публічної інформації, що підлягає
оприлюдненню райдержадміністрацією.
Для забезпечення права кожного громадянина на доступ до публічної
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, для
зручності подання запиту у письмовому вигляді на інформаційному стенді у
приміщенні райдержадміністрації розміщено зразки відповідних форм запитів на
інформацію. Визначено місце для роботи запитувачів із документами, що містять
публічну інформацію – кабінет № 23 II поверху адмінбудівлі районної ради.
В райдержадміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від
15.03.2016 № 175 затверджено Порядок відшкодування та розміри фактичних
витрат на копіювання та друк документів, що надаються, за запитами на
інформацію.
Результати розгляду запитів на публічну інформацію щомісяця
аналізуються, відповідні звіти надсилаються до облдержадміністрації, а також
оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
Протягом січня-грудня 2017 року до Вільнянської райдержадміністрації
надійшло 95 запитів (79 – письмових, 16 – в електронному вигляді). За категорією
запитувачів 79 запитів надійшло від фізичних осіб, 11 запитів від юридичних осіб
та 5 запитів - від об’єднання громадян.
89 запитів про надання публічної інформації було вчасно задоволено, на 6
надана відмова.
На підставі норм частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до
публічної інформації" 2 запити надіслано для розгляду належним розпорядникам
інформації. На 2 запити надана відмова у зв’язку з недотриманням вимог до
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запиту на інформацію, передбачених Законом, на 1 – у зв’язку з тим, що
інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом.
Відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної
інформації" оприлюднення інформації здійснюється на офіційному веб-сайті
Вільнянської районної державної адміністрації (http://vilnyansk-rda.gov.ua). На
сайті наявна рубрика "Доступ до публічної інформації".
З метою забезпечення відповідності інформаційного наповнення офіційного
веб-сайту райдержадміністрації нормам чинного законодавства, а також доступу
громадськості до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вільнянської
райдержадміністрації проводиться активна робота по організації та контролю за
оприлюдненням публічної інформації на офіційному веб-сайті відповідно
Переліку публічної інформації, що підлягає оприлюдненню не тільки апаратом
райдержадміністрації, а й окремими структурними підрозділами.
У Вільнянській райдержадміністрації постійно ведеться робота щодо
удосконалення організації виконання вимог чинного законодавства у сфері
доступу до публічної інформації.
Системний підхід у роботі райдержадміністрації по взаємодії з органами
місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів
виконавчої влади, громадськими організаціями, осередками політичних партій та
громадськістю дозволяє в повній мірі впливати на стабільність ситуації та
розвиток району.

