
 

 

Публічний звіт 

голови Дніпровської районної  

державної адміністрації 

Поклонської Віри Олегівни 

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 45 Закону України «Про державну службу» виноситься 

публічний звіт голови районної державної адміністрації. Підготовка до нього 

дала змогу детальніше проаналізувати всі сторони діяльності 

райдержадміністрації, її структурних підрозділів, ефективність роботи щодо 

вирішення завдань соціально-економічного розвитку району. 

 Адміністративно-територіальний устрій 

 

Територія Дніпровського району складає 144 тис.га. Площа 

сільгоспугідь – 109,3 тис.га, в тому числі ріллі 91,6 тис.га.  

Межує з Криничанським, Магдалинівським, Новомосковським, 

Солонянським, Синельниківським, Петриківським районами 

Дніпропетровської області та містами Дніпро, Кам’янське.  

Дніпровський район розташований у степовій зоні, ґрунти – 

чорноземні. Родючі чорноземи та сприятливі кліматичні умови забезпечують 

стабільні високі врожаї сільськогосподарських культур. 

Територією району протікає шість річок, це Дніпро, Самара, Кільчень, 

Оріль, Мокра Сура та Суха Сура. 

Район багатий лісами. Кіровське та Любимівське лісництва, а також 

Нижньодніпровська дільниця Дніпропетровського держлісгоспу –  

це справжні комплексні підприємства, які займаються не лише заготівлею, 
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вивезенням, переробкою, але й відновленням лісу, доглядом за ним  

та охороною.  

Гордість району є Дніпровсько - Орільський заповідник, в якому 

зберігається і примножується фауна і флора Придніпров’я. Розташування 

його у степовій зоні, де переважають родючі чорноземні ґрунти,  

дає можливість вести інтенсивне сільське господарство. 

Історія Дніпровського району бере початок з 1920 року, коли на базі 

заводських підсобних господарств міста Дніпро був організований 

Приміський район. Основним завданням цього району було забезпечення 

жителів обласного центру та Кам’янське овочево-молочною продукцією.  

Цей район було ліквідовано в 1959 році, а всі населені пункти віднесені  

до сусідніх районів. І лише 04 січня 1965 року, згідно з указом Президії 

Верховної Ради УРСР, були організовані Дніпровський район  

та виконком районної ради депутатів трудящих. 

Дніпровський район найбільший в області за територією, кількість 

населених пунктів – 43. На території району діють 7 сільських рад. 

Відповідно до Перспективного плану формування територій громад 

Дніпропетровської області створено на території Дніпровського району 

об’єднання територіальних громад, а саме: Слобожанської, 

Новоолександрівської, Сурсько-Литовської, Любимівської та Чумаківської. 

У 2019 році утворено ще дві об’єднані територіальні громади – 

Обухівська, яка поєднала мешканців Обухівської селищної ради 

Дніпровського району та сіл Петриківського району, та Підгородненська,  

яка поєднала мешканців Підгородненської міської ради Дніпровського 

району та сіл Новомосковського району. Таким чином в межах 

Дніпровського району створено сім об'єднаних територіальних громад.  

Наявне населення – 83877 чоловік. Саме на турботі про людину 

зосереджують свою роботу райдержадміністрація сумісно з районною радою, 

виконкоми місцевих рад та з трудовими колективами району.  

Між райдержадміністрацією та районною радою і депутатським корпусом 

досягнуто порозуміння при прийнятті важливих програм та рішень 

соціально-економічного, культурного розвитку району. 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

Дніпровська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень 

здійснює виконавчу владу на території району та реалізує повноваження, 

делеговані їй районною радою, серед яких найважливішими є наповнення 

бюджетів, виконання програм соціально-економічного розвитку, соціального 

захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інших, 

передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні». 

Дніпровська районна державна адміністрація будувала свою роботу  

у 2019 році відповідно до стратегічних напрямів реалізації положень Указів 

Президента України, програми діяльності та постанов Кабінету Міністрів, 

якими визначені основні завдання по вирішенню найактуальніших 
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економічних проблем, забезпечення соціальної і політичної стабільності, 

відповідальності за стан справ на місцях. 

За 2019 рік організовано та проведено 12 засідань колегії та 44 

засідання оперативних нарад керівництвом райдержадміністрації  

з організаційних питань та заходів, що пройшли у районі за участю 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  

 Здійснення основних галузевих повноважень. 

Соціально-економічний розвиток району 

В 2019 році діяльність районної державної адміністрації була 

спрямована на досягнення збалансованого економічного і соціального 

розвитку району, ефективного використання природних, трудових  

і фінансових ресурсів, забезпечення захисту прав, свобод та законних 

інтересів громадян.  

Головним програмним документом, що визначає основні напрями  

та прогнозні характеристики розвитку господарського комплексу, соціальної 

та гуманітарної сфер району, є щорічна Програма соціально-економічного  

та культурного розвитку Дніпровського району на 2019 рік, яка затверджена 

рішенням сесії районної ради від 12 грудня 2018 року. 

Районною державною адміністрацією регулярно надавалися пропозиції 

щодо внесення змін до районних, обласних цільових програм, метою яких  

є здійснення заходів щодо соціально-економічного та культурного розвитку 

окремих територій та щоквартально проводились підсумки стану виконання 

програм на засіданнях колегій. Також розглядались на постійних комісіях  

та засіданні сесії районної ради. 

Протягом року здійснювали заходи щодо виконання 23 районних 

програм в різних напрямках діяльності, якими визначено першочергові 

завдання розвитку району, критерії їх досягнення. Та здійснювалося 

фінансування 13 районних програм. 

За оцінкою діяльності райдержадміністрацій і виконкомів міських рад 

міст обласного значення протягом 2019 року щоквартально Дніпровський 

район займав 1 підсумкове рейтингове місце серед районів області.  

Районною державною адміністрацією за пропозиціями виконкомів 

місцевих рад було розроблено перспективний план розвитку Дніпровського 

району на 2019-2021 роки, який затверджений на засіданні районної ради 

регіонального розвитку 23.01.2019. У Перспективний план розвитку 

територій включено більше 40 проектів в розрізі населених пунктів району. 

Це проекти будівництва та реконструкції закладів бюджетних установ освіти 

та культури, спорту, заходи по енергозбереженню, житлово-комунального 

господарства, розвитку інфраструктури та інше. 

Розроблена та затверджена на сесії районної ради від 18.12.2019 

Програма соціально - економічного та культурного розвитку Дніпровського 

району на 2020 рік. 

В районі проводиться робота по залученню інвестицій в будівництво  

та реконструкцію виробничих об’єктів району з метою створення нових 

робочих місць та поповнення місцевих бюджетів. 
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 На протязі 2019 року стабільно працювали промислові підприємства 

району, які представлені такими основними галузями, як харчова, добувна  

та переробна промисловість, постачанню пари, гарячої води  

та кондиційованого повітря, де обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 

за січень-вересень 2019 року становить на загальну суму  

8755,9 млн.грн., що складає на 107,6 млн.грн. більше ніж за відповідний 

період 2018 року.  

Протягом звітного періоду в галузі промисловості забезпечувалось 

стійке зростання промислового виробництва, вдалося завантажити свої 

виробничі потужності та наростити випуск продукції в межах від 102 – 130 

відсотків. 

 За підсумками роботи 2019 року агропромисловий комплекс 

Дніпровського району є одним із кращих у Дніпропетровській області. Район 

багатогалузевий – це рослинництво (вирощування зернових, технічних 

культур, овочів, фруктів, кормів) та тваринництво (молочне скотарство, 

свинарство, птахівництво). При підведенні підсумків по збору врожаю ранніх 

зернових культур Дніпровський район зайняв третє місце  

по Дніпропетровській області. 

За 2019 рік в агропромисловому комплексі отримано валової продукції 

1093,0 млн.грн., що на 8 відсотків більше проти минулого року. 

В цьому році зібрали найбільший за 20 років урожай зернових культур 

220,0 тис. тн при середній урожайності 48 ц/га, а саме озима пшениця –  

46,1 ц/га, озимий ячмінь – 40,4 ц/га, кукурудза на зерно 62,7 ц/га, сорго  

50 ц/га.  

Отримано валового збору соняшника 68,5 тис. тн урожайність 26 ц/га, 

овочів більше 80,0 тис. тн при врожайності 290 ц/га.  

В районі за 2019 рік посаджено садів за новітніми європейськими 

технологіями більше 50,0 га. Зі своєю продукцією ТОВ «Сади Дніпра» 

виходять на європейські, азіатські ринки. Велику увагу аграрії району 

приділяють зрошенню. За свій рахунок сільськогосподарські підприємства 

будують зрошувальні системи, що дає можливість отримувати стабільний 

врожай зернових, овочів, фруктів та кормів незважаючи на примхи погоди. 

Восени 2019 року під врожай 2020 року посаджено: 

- озимої пшениці 22 тис. га; 

- озимого ячменю 3,8 тис. га; 

- озимого жита 0,2 тис. га; 

- озимого ріпаку 5,2 тис. га. 

В галузі молочного скотарства за 2019 рік очікуємо отримати 30,0 тис. 

тн молока, а це 7500 кг на фуражну корову, галузь птахівництва щорічно 

виробляє більше 1200 тис. шт. яєць, що дає можливість району посідати 

друге місце в області. Майже 3,0 тис. тн вироблено м’яса свинини в районі. 

В 2019 році середньомісячна заробітна плата в порівняльних цінах  

з 2018 роком зросла на 1303,0 грн., або 27 відсотків. 

Всі інвестиційні проекти (пропозиції) щодо об’єктів, які мають 

особливе значення для розвитку економічного та соціального потенціалу 
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району будуть і надалі впроваджуватись в сільськогосподарських 

підприємствах, а саме: 

- введення в експлуатацію більше 1000 га зрошувальних земель  

(ПП «Перемога АВК», СПП «Чумаки»); 

- реконструкція тваринницьких приміщень та збільшення поголів’я 

корів на 500 голів (СПП «Чумаки»); 

- будівництво елеваторів для зберігання зерна 10,0 тис. тн (МВК 

«Єкатеринославський); 

- створення конно-маточника на конно-спортивному комплексі 

«Єкатеринославський»; 

- будівництво 3 черги холодильника для зберігання фруктів ТОВ «Сади 

Дніпра». 

 Однією із стратегічних ліній району є розвиток підприємництва. 

Малий і середній бізнес сприяє формуванню конкурентного середовища, 

робить вагомий внесок у вирішенні проблеми зайнятості, наповненні 

дохідної частини районного бюджету та є одним з дійових засобів 

розв’язання першочергових соціально-економічних проблем. 

В районі здійснюють свою діяльність 3693 юридичних осіб суб’єктів 

господарювання та 3926 фізичних осіб-підприємців, за даними моніторингу, 

в районі започаткували діяльність 371 новостворених суб’єктів 

господарювання (64 - юридичних та 287 фізичних осіб). 

На території району створено 4 центри надання адміністративних 

послуг: центр, утворений при Дніпровській райдержадміністрації  

та 3 в об’єднаних територіальних громадах: Слобожанській селищній,  

а також Сурсько-Литовській та Новоолександрівській сільських громадах.  

Що дозволило максимально наблизити сервіс держави до кожного мешканця 

району, забезпечити надання високоякісних і доступних адміністративних 

послуг населенню. 

В центрах при Дніпровській райдержадміністрації, Слобожанській  
та Новоолександрівській об'єднаних територіальних громадах надають 
послуги населенню за затребуваними видами адміністративних послуг  
по лінії ДМС України. 

 Центр надання адміністративних послуг Дніпровської 

райдержадміністрації надає 123 адміністративні послуги. За 2019 рік 

адміністраторами надано 13845 адміністративних послуг та більше 7000 

консультацій.  

Надано адміністративних послуг за напрямками: 

- Відділ у Дніпровському районі головного управління 

Держгеокадастру у Дніпропетровській області - 10738 послуг; 

- Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації -  

1036 послуг; 

- Відділ державного архітектурно – будівельного контролю Обухівської 

селищної ради – 72 адміністративних послуг; 
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- Державна реєстраційна служба речових прав на нерухоме майно  

та їх обтяжень райдержадміністрації – 1964 послуги; 

- Головне територіальне управління юстиції – 7 послуг; 

- Дніпровський районний відділ ГУ ДМС України у Дніпропетровській 

області – 28 адміністративних послуг.  

З вересня 2019 року було відкрито доступ до відомчої інформаційної 

системи Державної міграційної служби України. Запрацювала робоча станція 

для оформлення та видачі закордонних біометричних паспортів для громадян 

України. 

 

За звітний період до загального фонду районного бюджету за рахунок 

надходження адміністративного збору за послуги по лінії Держгеокадастру  

та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та бізнесу надійшло 

724,653 тис.грн. 

 Продовжується цілеспрямована робота суб’єктами господарювання 

щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності, утримання та розширення 

ринків збуту продукції, в тому числі до інших країн світу. 

Обсяги експорту послуг за 9 місяців поточного року по району склали 

1858 тис.дол. США, що складає 180,9 відсотків. 

Обсяги імпорту послуг складає 8173,2 тис.дол. США, що складає  

48,2 відсотків порівняно з відповідним періодом 2018 року. 

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало  

- 6315,2 тис.дол. США. 

 Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у січні – 

вересні 2019 року становить 3520,5 млн.грн., індекс фізичного обсягу 

роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) складає 121 відсоток  

від обсягу січня – вересня 2018 року. Лідируюче місце в торгівлі займають 

супермаркети ТОВ «АТБ Маркет», ТЦ «Епіцентр», ТРЦ «Караван», 

«Метро». Створюються умови для продажу сільськогосподарської продукції 

безпосередньо її виробниками, проведено ярмарки, шкільних базарів, тощо. 

 Обсяг реалізованих послуг усього за перше півріччя по району 
складає 3778584,4 тис.грн. та для населення – 70041,2 тис.грн. Частка послуг, 
реалізованих населенню, у загальнообласному обсязі становить 1,8 відсотків. 
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 В районі проводиться робота по залученню інвестицій  

в будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів району з метою 

створення нових робочих місць та поповнення місцевих бюджетів. 

Виконано будівельних робіт у січні-листопаді поточного року 

підприємствами району власними силами на суму 245557 тис.грн.,  

що складає 2,0 відсотки до загальнообласного обсягу. 

 Аналізуючи підсумки роботи за звітний період 2019 року слід 

відмітити, що значна увага в районі приділялася будівництву та введенню  

в експлуатацію житла. 

У січні – червні 2019 року на території Дніпровського району прийнято  

в експлуатацію житлові будинки загальною площею 46125 м². Це складає  

до звітного періоду 2018 року – 134,6 відсотків та до загального обсягу  

по області – 30,6 відсотків.  

 Загальна чисельність перебуваючи на обліку безробітних громадян  

(4313 осіб) за січень - грудень 2019 року на 754 особи більше ніж у січні - 

грудні 2018 року, що пояснюється різницею залишку на початок року, а саме 

залишок на 01.01.2018 - 923 особи, 01.01.2019 – 1226 осіб та збільшенням 

кількості звернувшихся громадян за пошуком роботи. 

Кількість зареєстрованих безробітних становила 1382 особи. Більше 

половини з них (64,7 відсотків) – жінки, особи у віці 35 років складали  

25,9 відсотків, лише 13,95 відсотків безробітних мешканці сільської 

місцевості. 

Причиною звернень громадян є одержання соціальних послуг, а саме 

пошук вакансій або зміна професії. 

За січень - грудень 2019 року філією працевлаштовані: всього - 3788 

осіб, з них безробітні – 2407 осіб, в період обліку – 1381 особа, що складає 

120,2 відсотків до аналогічного періоду 2018 року. 

Протягом року показник з професійної підготовки та перепідготовки 

виконано, 500 осіб направлено на навчання, що складає 119 відсотків  

до аналогічного періоду 2018 року. 

Протягом звітного періоду до участі у оплачуваних громадських 

роботах по благоустрою Новоолександрівської, Слобожанської громад  

та сільських рад району, залучено 76 осіб з числа безробітних та 345 осіб 

прийняли участь у роботах тимчасового характеру за рахунок коштів 

роботодавців, що складає 101 відсоток до аналогічного періоду 2018 року. 

В районному центрі зайнятості перебувало 17 осіб з інвалідністю,  

які працевлаштовані. 

З метою допомоги роботодавцям в оперативному підборі необхідних 

кадрів проведено 7 ярмарок вакансій, 38 міні-ярмарки вакансій в роботі яких 

прийняло участь 54 роботодавці та 451 шукач роботи.  

За січень – грудень 2019 року 4 особи отримали одноразову виплату 

залишку допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності,  

з них один безробітний учасник АТО, другий особа з інвалідністю. 
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 Дніпровським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей  

та молоді для сімей району відповідно до державних стандартів надавалися 

послуги соціального супроводу, соціальної профілактики, соціальної 

адаптації, представництва інтересів та консультування. 

У 2019 році даними соціальними послугами охоплено 574 сім’ї, яким 

надано 994 соціальні послуги відповідно до здійснених оцінок потреб, з них 

291 сім’я знаходилася на обліку сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах.  

Соціальною роботою охоплено такі категорії сімей як одинокі матері, 

сім’ї, де вчинено домашнє насильство, сім’ї внутрішньо переміщених осіб, 

учасників антитерористичної операції, особи, засуджені без позбавлення волі 

та звільнені з місць позбавлення волі, діти та особи з інвалідністю, опікунські 

сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, а також багатодітні, 

малозабезпечені сім’ї. 

Також в рамках Служби соціальної підтримки сімей здійснюється 

соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу та прийомних 

сімей. У 2019 році на території району функціонували 2 дитячих будинки 

сімейного типу в яких виховувалося 20 дітей та 7 прийомних сімей в яких 

виховується 20 дітей. 

За 2019 рік проведено 100 перевірок цільового використання державної 

допомоги при народженні дитини, випадків нецільового використання 

державної допомоги не виявлено. 

Для дітей, що знаходилися на лікуванні у дитячому відділенні  

КЗ «Дніпровська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної 

ради, організовані вітання з Міжнародним Днем захисту дітей та Днем 

святого Миколая, під час яких діти отримали вітання та солодкі подарунки 

від керівництва району. Також організовано вітання за місцем проживання  

та вручення солодких подарунків до новорічно-різдвяних свят для дітей 

пільгових категорій району. 

Організовано співпрацю з КЗ «Малий груповий будиночок «Мій дім»,  

з центром соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома». Зокрема,  

в рамках спільних заходів проведено вітання 4 випускників КЗ «Малий 

груповий будиночок «Мій дім» 2019 року.  

До Всеукраїнського тижня права та у рамках акції «16 днів проти 

насильства» у сім’ях проведено 399 профілактично-інформаційних бесід  

та консультацій. Для сімей району підготовлено та розповсюджено 1608 

друкованих примірників інформаційних листівок та буклетів. 

Важливим напрямком діяльності є популяризація патронатного 

виховання та наставництва. Дані питання були висвітлені та обговорені  

на засіданні колегії райдержадміністрації, серед населення району розроблені 

та поширені інформаційні листівки та буклети з даних питань –  

217 примірників. 

Проведена соціальна робота висвітлюється у соціальній мережі 

«Фейсбук», на сторінці центру у 2019 році розміщено 86 публікацій  

та заміток.  
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 Аналіз ринку праці району за січень - грудень 2019 року свідчить,  

що чисельність звернувшись за соціальним послугами відрізняється від січня 

грудня 2018 року на 451 особу.  

Загальна чисельність перебуваючи на обліку безробітних громадян  

(4313 осіб) за січень - грудень 2019 року на 754 особи більше ніж у січні - 

грудні 2018 року, що пояснюється різницею залишку на початок року, а саме 

залишок на 01.01.2018 - 923 особи, 01.01.2019 – 1226 осіб та збільшенням 

кількості звернувшихся громадян за пошуком роботи. 

Станом на 01.01.2020 кількість зареєстрованих безробітних становила 

1382 особи. Більше половини з них (64,7 відсотків) – жінки, особи у віці 

35 років складали 25,9 відсотків, лише 13,95 відсотків безробітних мешканці 

сільської місцевості. Причиною звернень громадян є одержання соціальних 

послуг, а саме пошук вакансій або зміна професії. 

За січень - грудень 2019 року філією працевлаштовані: всього - 3788 

осіб, з них безробітні – 2407 осіб, в період обліку – 1381 особа, що складає 

120,18 відсотків до аналогічного періоду 2018 року. 

Протягом січня-грудня 2019 року звернулося: вивільнених у зв’язку  

із реорганізацією виробництва 248 осіб (залишок 100 осіб), тобто – 348 осіб, 

звільнених за власним бажанням – 655, осіб, які не працювали більше одного 

року – 373 особи, незайняті з інших причин (ст. 36 п.1, ст. 36 п.2, ст. 846 ЦКУ  

та інш.) – 2709 осіб. 

Спеціалістами Дніпровської районної філії Дніпропетровського 

обласного центру зайнятості протягом звітного періоду було охоплено 11140 

осіб, яким було надано 29811 профорієнтаційні послуги. 

 

Протягом січня - грудня 2019 року показник з професійної підготовки  

та перепідготовки виконано, 500 осіб направлено на навчання, що складає  

119 відсотків до аналогічного періоду 2018 року. 

- протягом звітного періоду до участі у оплачуваних громадських 

роботах по благоустрою Новоолександрівської, Слобожанської громад  

та сільських рад району, залучено 76 осіб з числа безробітних та 345 осіб 

прийняли участь у роботах тимчасового характеру за рахунок коштів 

роботодавців, що складає 101 відсоток до аналогічного періоду 2018 року. 

- у січні – грудні 2019 року в районному центрі зайнятості перебувало  

17 осіб з інвалідністю, які працевлаштовані. 



 10 

- протягом січня – грудня 2019 року проведено 812 семінарів та міні-

семінарів на теми: «Техніка пошуку роботи», «Особливості зайнятості 

молоді», «Оволодій новою професією», «Презентація навчального закладу 

державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ)», «Як розпочати свій бізнес?», 

«Семінар із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці», 

«Соціальне партнерство і його роль в регулюванні процесів на ринку праці», 

«Стимулювання роботодавців для створення нових робочих місць», «Дієві 

форми співпраці служби зайнятості та роботодавців з метою 

укомплектування підприємства персоналом», «Громадські роботи та інші 

роботи тимчасового характеру – як соціальна підтримка безробітних»; 

«Підвищення конкурентоспроможності та рівня підприємств за рахунок 

співпраці зі службою зайнятості», «Трудова адаптація працівників, у тому 

числі, осіб з особливими потребами, шляхом стажування», «Легалізація 

зайнятості – крок на зустріч Вашим працівникам» та ін. в роботі яких 

прийняло участь 454 представника роботодавців та 11200 безробітних 

громадян.  

З метою допомоги роботодавцям в оперативному підборі необхідних 

кадрів проведено 7 ярмарок вакансій, 38 міні-ярмарки вакансій в роботі яких 

прийняло участь 54 роботодавці та 451 шукач роботи.  

Протягом року 4 особи отримали одноразову виплату залишку 

допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності,  

з них один безробітний учасник АТО, другий особа з інвалідністю. 

 Головним завданням лікувально-профілактичних закладів охорони 

району є забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та раннє 

виявлення захворювань. 

З метою забезпечення належного рівня доступності населення  

до медичних послуг та ефективного обслуговування населення у 2019 році 

проведено: 

- реорганізацію закладу первинної допомоги шляхом перетворення  

в некомерційне неприбуткове підприємство. 

- функціонують 12 сільських, 3 міських лікарські амбулаторії, 8 ФАПів  

та ФП потужність прийому закладів - 890 чоловік у зміну в структурних 

підрозділах первинної допомоги. В майбутньому планується відкрити  

до 2022 року ще дві АЗПСМ (м. Підгородне, смт. Обухівка),  

які надаватимуть первинну медичну допомогу. 

- в районі обслуговування закладом функціонує 5 пунктів тимчасового 

базування швидкої медичної допомоги, які розташовувалися у віддалених 

населених пунктах з метою доїзду 20 хвилин (с. Миколаївка, смт. Обухівка, 

м. Підгородне, смт. Слобожанське, с. Любимівка); 

- амбулаторії забезпечуються медикаментами для надання невідкладної 

допомоги, протягом року було закуплено медикаментів на суму 136836 грн.; 

- 118 громадянами пільгові категорії отримано медикаментів  

за пільговими рецептами на суму 1176,065 тис.грн. коштів тільки хватає  

на паліативну допомогу (наркотичні засоби). 
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Автотранспорт безперебійно працював повністю забезпечений 

паливними матеріалами та запчастинами, були деякі затримки з проведенням 

тендеру на закупівлю бензину. 

Продовжує реалізовуватися програма «Здоров’я населення 

Дніпропетровського району на 2015–2019 роки». На виконання зазначеної 

програми Центром первинної медико-санітарної допомоги отримано 

субвенцію з сільських, селищних та міської рад на суму 12159,6 тис.грн.  

з яких використано 6356,0 тис.грн.  

Також реалізовується програма доступні ліки. Всі мешканці району 

мають можливість через мережу аптек отримати ліки безкоштовно або за 

певну доплату на реамбурсацію, кошти на це виділені з державного бюджету  

і оплачує їх Національна служба здоров’я. 

Проводяться виїзди лікарів на ФаПи, ФП і медичних пунктів  

для прийому мешканців віддалених сіл, згідно узгоджених графіків.  

 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, 

відповідно до покладених функцій, забезпечує реалізацію державної 

соціальної політики на території району. 

На кінець звітного періоду на обліку в районі перебуває близько  

12,9 тисяч осіб пільгових категорій, з них: 

Найменування пільгової категорії 

Кількість осіб 

пільгової категорії, які 

знаходяться на обліку 

01.01.2020 

Учасники бойових дій 1091 

   у т.ч. учасники АТО 797 

Інваліди війни 143 

   у т.ч. учасники АТО 25 

Учасники війни 581 

   у т.ч. учасники АТО 1 

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни 173 

   у т.ч. загиблих учасників АТО 30 

Особи, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 321 

Особи, які мають статус «Дитина війни» 4901 

З метою соціального захисту найуразливіших верств населення  

в рамках виконання державних соціальних програм: 

- протягом 2019 року надано пільг та субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу  

на загальну суму 34,7 млн.грн. та виплачено 5,7 млн.грн. в грошовій формі 

монетизація; 

- призначено та виплачено різних видів соціальних допомог на загальну 

суму 96,5 млн.грн.; 

- засобами пересування та реабілітації забезпечено 324 особи  

з інвалідністю, з них: інвалідними колясками – 52; 
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- протягом 2019 року забезпечено санаторно-курортними путівками 

131 особу пільгових категорій (з них: 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 

8 учасників бойових дій, 10 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, 43 учасника АТО та 64 особи з інвалідністю. 

За 2019 рік забезпечено виплату компенсації на житло 3 дітям-сиротам 

в сумі 1,1 млн.грн. 

За кошти державних та обласних бюджетів у дитячих оздоровчих 

закладах оздоровлено 169 дітей пільгових категорій. Крім того за рахунок 

коштів об’єднаних територіальних громад та Підгороднянської міської Ради 

оздоровленням забезпечено 162 дитини. 

Послугами із психологічної реабілітації забезпечено 11 учасників АТО. 

На виконання положень Закону України «Про забезпечення прав  

і свобод внутрішньо переміщених осіб» в районі забезпечено організацію 

реєстрації громадян, що переміщуються з території Автономної Республіки 

Крим та східних областей України. 

Станом на теперішній час на території району зареєструвалося 

1976 внутрішньо переміщених осіб, яким призначено та виплачено 

щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 7,3 млн.грн. 

Крім того, з метою вжиття цілеспрямованих заходів соціальної 

підтримки на районному рівні прийнята та діє Комплексної Програми 

соціального захисту населення, завдяки якій: 

- забезпечено виплату 580-м мешканцям Дніпровського району,  

які потрапили в скрутне матеріальне становище, на загальну суму  

1,9 млн.грн., 29 учасникам АТО на суму 87,0 тис.грн., 3 членам сімей 

загиблих учасників АТО на загальну суму 54,0 тис.грн.; 7-ми «Матерям-

Героїням» на суму 28,0 тис.грн.; 

- надано фінансової підтримки громадським організаціям району 

на загальну суму 190,0 тис.грн.; 

- за рахунок коштів об’єднаних територіальних громад санаторно-

курортним лікуванням забезпечено 45 осіб пільгових категорій населення  

на суму 328,0 тис.грн.; 

- профінансовано пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 

на суму 1,6 тис.грн.; компенсовано за пільговий проїзд залізничним 

транспортом – 22,4 тис.грн.; 

- забезпечено виплату компенсацій 92-мфізичним особам, які надають 

соціальні послуги, на загальну суму 225,5 тис.грн. 

Вирішення питань соціального захисту населення району знаходиться 

на постійному контролі райдержадміністрації та її структурних підрозділів. 

 Зберігається тенденція щодо зростання рівня середньомісячної 

заробітної плати. Протягом 9 місяців 2019 року середньомісячна номінальна 

заробітна плата одного штатного працівника в районі згідно статистичних 

даних склала 9545 грн., що на 31,4 відсотків більше минулорічних показників 

за відповідний період та майже в 2,5 рази перевищує як її мінімальний 

рівень, і в 5,3 рази прожитковий мінімум. 
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Питання своєчасності виплати заробітної плати тримається  

на постійному контролі районної комісії з питань контролю за станом 

погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Станом на 01.10.2019 

заборгованість по заробітній платі в районі склала 1118,3 тис.грн.  

Крім того, проводиться індивідуальна робота з роботодавцями щодо 

легалізації прихованої зайнятості населення району. Керівники підприємств 

району та приватні підприємці запрошуються на засідання комісій, на яких 

розглядаються питання можливості створення нових додаткових робочих 

місць. 

 Використання коштів державного бюджету 

За 2019 рік до зведеного бюджету району надійшло 541,3 млн.грн. 

доходів, що становить 98,5 відсотків до уточнених планових показників 

місцевих органів влади.  

Уточнений план по власних доходах районом виконано  

на 102,0 відсотка при планових показниках 173,9 млн.грн. до зведеного 

бюджету надійшло 177,3 млн.грн. доходів. 

З 10 місцевих бюджетів, що входять до складу зведеного бюджету 

району, виконання планових показників власних доходів загального фонду 

не забезпечено 3, а саме: Обухівським селищним (95,6 відсотків), 

Партизанським (96,9 відсотків) та Степовим (93,2 відсотків) сільськими 

бюджетами. 

Виконано всі основні бюджетоутворюючі доходи загального фонду 

зведеного бюджету району, а саме: 

- за звітний період до бюджету району надійшло податку на доходи 

фізичних осіб в обсязі 72,2 млн.грн., що складає 101,9 відсотків до уточнених 

планових показників; 

- план по податку на нерухоме майно виконано 100,7 відсотків при 

плані 4,56 млн.грн. надійшло податку в обсязі 4,59 млн.грн.; 

- земельний податок та орендна плата з юридичних та фізичних осіб 

місцевими радами виконано на 111,5 відсотків при уточненому плані  

23,2 млн.грн. до місцевих бюджетів надійшло 25,9 млн.грн. зазначених 

доходів; 

- при плані 38,5 млн.грн. до місцевих бюджетів надійшло  

39,2 млн.грн. єдиного податку, що становить 101,9 відсотків до запланованих 

показників звітного періоду. 

Планові показники власних доходів спеціального фонду місцевих 

бюджетів за 2019 рік виконано на 110,3 відсотків, при плані 8,6 млн.грн. 

отримано 9,5 млн.грн. доходів. 

Відповідно до Бюджетного кодексу України до власних доходів 

спеціального фонду місцевих бюджетів належать екологічний податок, 

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської  

та іншої діяльності, надходження від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, надходження  
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від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, власні 

надходження бюджетних установ. 

При уточненому плані зведеного бюджету району на 2019 рік  

586,0 млн.грн. видатки склали 553,3 млн.грн., або 94,5 відсотків від планових 

призначень. 

Потреба в коштах на заробітну плату з нарахуваннями,  

на медикаменти, харчування, енергоносії повністю забезпечена. 

Фінансування видатків проводилося з урахуванням пропозицій, 

наданих головними розпорядниками коштів, забезпечувалося першочергове 

та у повному обсязі фінансування соціально захищених видатків  

і насамперед заробітної плати та енергоносіїв. 

Фактичні видатки по кодах економічної класифікації в розрізі галузей 

проведено в межах уточнених планових показників. 

 Резонансні події суспільно-політичного життя району 

Внутрішньополітична діяльність у 2019 році була спрямована  

на об’єднання громадськості навколо демократичних перетворень в Україні, 

захисту незалежності і територіальної цілісності держави. У сфері суспільно-

політичних відносин здійснено моніторинг та аналіз діяльності політичних  

і громадських об’єднань, відвідано близько сотні заходів та акцій об’єднань 

громадян. Кожного місяця проводяться «Єдині дні інформування населення» 

з метою обговорення та роз’яснення актуальних питань суспільно-

політичного та соціально – економічного життя країни. 

Протягом року райдержадміністрація спільно з органами місцевого 

самоврядування проводили заходи щодо об’єднання громадськості навколо 

спільних історичних, культурних, державницьких цінностей та викликів.  

З цією метою забезпечено проведення заходів із відзначення державних свят 

і пам’ятних дат, із залучення широких верств населення. 

 Районні та місцеві заходи присвячені Новорічним та Різдвяним 

святам; 

 

 Заходи до Дня Соборності України; 
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 День ушанування учасників ліквідації наслідків аварії  

на Чорнобильській АЕС; 

 Заходи до Дня пам’яті та примирення та річниці перемоги  

над нацизмом у другій світовій війні; 

Проведено реконструкцію пам'ятника загиблим солдатам другої 

світової війни в селі Новомиколаївка. Вперше він - з вічним вогнем. 

 

 Заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій; 

 

 Заходи до Дня Конституції України; 

 Заходи до Дня молоді; 

 Заходи до Дня Прапора та Дня Незалежності України; 
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 Заходи з увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, жертв 

Голодомору та інші заходи. 

 

 Слобожанська та Сурсько-Литовська ОТГ взяла участь у другому 

етапі проекту «Поліцейський офіцер громади». Поліцейські офіцери 

отримали сертифікати та ключі від поліцейських автомобілів. Законність  

і порядок на території громад під пильним контролем поліцейських. 

 

 Новоолександрівська об’єднана територіальна громада стала 

учасником ініціативи «Вдосконалення цивільного захисту в об’єднаних 

громадах» Програми «U-LEAD з Європою», яка впроваджується спільно  

з Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща, в рамках 

якої отримала спецтехніку та комплекти вогнезахисту. 
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 У районі проводиться військово-професійна орієнтація молоді, щодо 

переваг навчання цивільної молоді у вищих військових навчальних закладах 

Міністерства оборони України та проходження громадянами військової 

служби за контрактом. Представники Дніпровського районного центру 

комплектації та соціальної підтримки спільно із представниками 

Дніпропетровського обласного ТЦК та СП провели рекламно-агітаційну 

роботу серед молоді району. 

 

 Перший польовий збір - похід 2019 року. Діти та батьки  

з Підгороднього, Слобожанського, Степового, Старих Кодаків, 

Новомихайлівки, Любімівки та Дніпра взяли участь у заході обласної 

громадської дитячої організації «Асоціації Дніпровських скаутів «СКІФ» - 

«Пригоди снігового барса» пройшли 16 км лісними угіддями Орловщини. 
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 Навчальні заклади району беруть участь у військово-патріотичній 

грі «Сокіл» (Джура») Дитячо-юнацька гра на різних етапах передбачає 

інтелектуальні випробування, під час яких учасники демонструють свою 

обізнаність з історії становлення української державності, героїки 

визвольних рухів, українського козацтва. 

 

 На вул. Севастопольській м. Підгородне проведено перепоховання 

воїнів Другої світової війни 1941 р., 1943 р. Безіменні солдати, які віддали 

своє життя захищаючи рідну землю. 

 

 У селищі Обухівка до Дня прикордонника, в центральному парку 

було відкрито пам'ятний знак «Прикордонникам усіх поколінь» 

 

 Передано Слобожанській громаді, придбаний 

райдержадміністрацією службовий автомобіль Рено Дастер та комплект 

телемедичного обладнання для службового використання медичних 

працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини  



 19 

Автомобіль, безперечно, наблизить медичну допомогу до хворих,  

які потребуватимуть швидкого реагування лікарів, або ж консультації 

спеціаліста, чи термінового переміщення до лікувального закладу.  

А комплект телемедичного обладнання надасть можливість проводити 

консультації з висококваліфікованими фахівцями за необхідності навіть  

у пацієнтів вдома, а також у найвіддаленіших куточках громади. 

 

 Новоолександрівська амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини отримала новенький автомобіль марки - «Renault Duster», який 

містить брендування «Доступна медицина» і «Допомога поруч!», Програма 

Президента України. 

 

 Рішенням 44 сесії 7 скликання комунальне підприємство 

«Дніпропетровська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної 

ради» передана у власність Слобожанської ОТГ, назву закладу змінено на 

комунальне підприємство «Слобожанська центральна лікарня» 

Слобожанської селищної ради.  
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 Оновлюється шкільний автопарк. Вручені ключі від нового автобусу 

для КЗ Обухівська ЗОШ N 1, забезпечення комфорту для дітей та педагогів – 

це пріоритет роботи. 

 

 Делегації Дніпровського району взяли участь у етнофестивалі 

Петриківський Дивоцвіт. 

  

 На території торгівельно-розважального комплексу «Караван» 

відбувся II обласний фестиваль «Дивоцвіт талантів», який зібрав 

представників 20-ти об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської 

області. Найталановитіші представники нашого району мали змогу 

продемонструвати свої здібності. 

 

 У районі функціонують шість колективів із званням «народний»,  

які беруть участь у міжнародних конкурсах де гідно представляють не тільки 

свої громади, а і Україну.  
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Українська козацька пісня знову чарувала болгарське узбережжя 

Чорного моря. На міжнародному фольклорному фестивалі серед  

42 колективів із 16 країн вокальний колектив «Любисток» Любимівської ОТГ 

отримав три 1-х місця у різних категоріях співу. Славетні традиції народного 

співу представляли на фестивалі вокальний колектив Новоолександрівської 

ОТГ «Суряночка», та неповторний Петріківський розпис майстрині  

КП «Дивокрай». 

  

Одним з головних напрямків у національно-культурному відродженні 

Дніпровського району є вивчення історії нашого народу, повернення людей, 

до споконвічних духовних цінностей, традицій, звичаїв  

і обрядів. Так у громадах району шанують традиційні свята як то Івана 

Купала, Маковія, обжинки. І звісно дні села. Особливо яскравим став день 

села у с. Волоському у 2019 році вони відзначили 250 років заснування  

та 225 років заснування у селі Сурсько-Литовьке.  

 

 Новоолександрівська сільська об’єднана територіальна громада 

взяли участь в соціально бізнесово-розважальному проекті «Громада  

на мільйон». Виробництво проекту забезпечила команда «1+1 Продакшн» 

спільно з програмою USAID «Децентралізація приносить кращі результати  

та ефективність» (DOBRE), за ініціативи партнера програми DOBRE — 

Українського кризового медіа-центру. 

Зйомки тривали протягом тижня на території Новоолександрівської 

громади і на цей час староста сіл Волоське, Ракшівка, Майорка та Червоний 

Садок – Андрій Пінчук поїхав до Подільської сільської ради Злотоніського 

району Черкаської області в не об’єднану громаду, а замість нього приїхав 

Артем Кухаренко - Подільський сільський голова.  
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 Знакова подія цього року – завершення будівництва 9-поверхового 

будинку на 106 квартир для черговиків та пільгових категорій людей. 

Загальна площа будівлі складе понад 10 тисяч квадратних метрів. Одно-, дво- 

та трикімнатні квартири отримали жителі Слобожанського. Серед них – 

ветерани, учасники АТО, вчителі, медики, соцпрацівники, черговики,  

які стояли в черзі на отримання житла багато років. 

 

 Відкриття після реконструкції будівлі колишньої Маївської 

початкової школи під дошкільний навчальний заклад «Мальвіна» в с. Маївка 

Чумаківської об'єднаної територіальної громади  

 

 З метою налагодження системного діалогу райдержадміністрації  

з громадськістю, надання можливості для їх вільного доступу до інформації 

про діяльність органу влади, а також забезпечення гласності, прозорості  

та відкритості її діяльності організовано роботу Громадської ради - 

консультативно - дорадчого органу при районній державній адміністрації. 
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Проведено численні консультації з громадськістю з актуальних питань 

суспільного життя, шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив 

розвитку. 

 

Найактивнішими у Дніпровському районі у 2019 році були осередки 

декількох політичні партії, а саме «БПП «Солідарність» (волонтерська  

та гуманітарна діяльність), ПП «Слуга народа» (просвітницька),  

ВО «Батьківщина» (моніторингова діяльність). Усі представники партій чітко 

і комплексно дотримуються правової площини діяльності згідно Закону 

України «Про політичні партії в Україні». 

Найактивнішими серед громадських організацій у районі є: ГО «Союз 

Чорнобиль Україна» та Патріотичне об’єднання «Оріяна» (волонтерська 

діяльність), ГО «Дніпровська місцева організація ВФСТ «Колос» 

(фізкультурно - оздоровча робота), благодійні фонди «Борисфен»  

і «Волоський фонд розвитку громади» (благодійна та гуманітарна 

діяльність), ГО «Громадянський захист» (консультаційна та просвітницька 

робота) ГО «Євромайдан-Дніпро» (правозахисна робота).  

У відносинах між районними осередками політичних партій суттєвого 

протистояння не відбувається. Конфліктних ситуацій між діючими в районі 

політичними силами та внутрішньопартійних розколів не спостерігається. 

Консультації з громадськістю в Дніпровському районі проводяться,  

як у безпосередній формі, так і опосередковано через вивчення громадської 

думки шляхом моніторингу засобів масової інформації, коментарів 

соціальних мереж та результатів кількості звернень громадян. Висновки 

враховуються під час прийняття рішень керівниками райдержадміністрації. 

На території Дніпровського району у 2019 році не відбувалось жодних 

масових протестних акцій. 

 Питання організаційно-кадрової роботи 

На підставі розпорядженням голови обласної державної адміністрації  

у райдержадміністрації на протязі ІV кварталу 2019 року проводилися заходи 

щодо скорочення штату державних службовців та інших працівників  

з 124,5 до 73 одиниць.  

Видані розпорядження голови райдержадміністрації та накази 

керівників державної служби щодо попередження працівників 

райдержадміністрації про зміну істотних умов державної служби, про зміну 

істотних умов праці та майбутнє вивільнення у зв’язку із скороченням 
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штатної чисельності райдержадміністрації. 

Кожен працівник був особисто повідомлений про зміни. 

Проведена відповідна робота з Дніпровською районною філією 

Дніпропетровського обласного центру зайнятості та Дніпровською районною 

об’єднаною профспілковою організацією працівників державних установ. 

У день звільнення працівникам райдержадміністрації видані належним 

чином оформлені трудові книжки, копії розпорядження (наказу) про 

звільнення та здійснено своєчасний розрахунок з виплатою компенсацій  

за невикористані відпустки та вихідної допомоги у розмірі не менше 

середнього місячного заробітку. 

У зв’язку із скороченням штату райдержадміністрації звільнено: 

32 державних службовця; 

9 працівників, які виконують функції з обслуговування; 

2,5 особи – технічний персонал. 

 Діловодство і контроль 

В 2019 році Дніпровською районною державною адміністрацією 

Дніпропетровської області прийнято розпоряджень: 

- з основних питань діяльності – 392; 

- з кадрових питань – 192; 

- доручень голови райдержадміністрації – 36; 

- наказів керівника апарату: 

- з основних питань – 116; 

- про відпустки – 98. 

Відділом діловодства і контролю зареєстровано:  

- вхідної кореспонденції – 4125; 

- вихідної кореспонденції – 1849; 

- отримано електронною поштою – 4108. 

 Відділу правового забезпечення 

На Державну реєстрацію до Головного територіального управління 

юстиції у Дніпропетровській області подано та зареєстровано 4 нормативно – 

правових актів, 2 акти довгострокового терміну дії, 2 нормативно – правові 

акти з обмеженим терміном дії (протягом поточного року). 

Усі нормативно – правові акти висвітлені в засобах масової інформації 

та надруковані в районній газеті «Дніпровська зоря». 

 Відділ ведення Державного реєстру виборців 

До Державного реєстру виборців станом на 13.01.2020 внесено 74592 

записи, з них виборців 68567, в тому числі: мають виборчу адресу 67072,  

без виборчої адреси (вибули) 1495, померлі 5976, скасовано громадянство 9, 

недієздатні 40, НСП 1132; вулиць 990, будинків 25145. 

Щомісяця до відділу надходять повідомлення від 24 різних суб’єктів. 

Щомісячно до Реєстру вноситься близько двох тисяч змін. Також працівники 

відділу постійно підтримують в актуальному стані довідник виборчих 

дільниць, що діють на постійній основі, геоінформаційну підсистему 
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стосовно картографічного обліку виборчих дільниць та інші програмні 

підсистеми. 

Протягом року було перевірено більше 5000 виборців.  

В 2019 році дані Реєстру були використані для виготовлення списків 

виборців для проведення виборів Президента України, позачергових виборів 

народних депутатів України, перших виборів Обухівського селищного 

голови та депутатів Обухівської територіальної громади, перших виборів 

Підгородненського міського голови та депутатів Підгородненської 

територіальної громади, які були проведені в грудні місяці. 

 Аналіз звернень, що надійшли  

на адресу районної державної адміністрації 

Протягом 2019 року Дніпровською районною державною 

адміністрацією проведено 24 виїзних прийомів громадян в територіальних 

громадах району. 

Проведено 12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень 

громадян. 

До органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади  

в поточному році всього надійшло 12094 звернень громадян.  

В 2019 році загальна кількість письмових та усних звернень - 308.  

Надійшло 607 звернень громадян з контакт-центру «Гаряча лінія 

голови обласної державної адміністрації» та 402 звернення громадян  

з державної установи «Урядовий контактний центр». 

Від громадян, які потребують соціального захисту отримано 2871 

звернення, у тому числі 1591 звернення від учасників, інвалідів війни  

та учасників бойових дій. 

 Відділ фінансово-господарського забезпечення 

Кошторисом на 2019 рік видатки з державного бюджету на утримання 

Дніпровської райдержадміністрації склали 17614,46 тис.грн., в тому числі: 

1. Заробітна плата – 13873,24 тис.грн. 

2. Нарахування на заробітну плату – 3052,1 тис.грн. 

3. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 589,72 тис.грн. 

4. Оплата послуг (крім комунальних) – 76,0 тис.грн. 

5. Предмети, матеріали, інвентар – 11,0 тис.грн. 

6. Видатки на відрядження – 2,4 тис.грн. 

7. Інші видатки – 10,0 тис.грн. 

В зв`язку з нестачею кошторисних призначень на 2019 рік  

за Програмою впровадження державної політики органами  влади  

у Дніпровському районі на 2017-2021 роки (Рішення сесії від 02.03.2017  

№ 219-10/VIІ) додатково виділено з місцевого бюджету 8339,265 тис.грн.  

на оплату енергоносіїв, стимулюючих виплат, послуг зв’язку та канцелярське 

приладдя, придбання обладнання. 

У 2019 році здійснювалося фінансування 10 бюджетних програм: 

- «Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 
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Дніпровського району на 2017-2021 роки» (рішення сесії від 24.11.2016 

№184-8/VII). Одержувач - Державна пожежно-рятувальна частина головного 

управління державної служби України з надзвичайних ситуацій  

у Дніпропетровській області. 

- «Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Дніпровського району на 2017-2021 роки» (рішення сесії від 24.11.2016 

№184-8/VII). Одержувач - Дніпропетровський ОВК. 

- «Програма безпеки громадського порядку та громадської безпеки  

на території Дніпровського району на період до 2020 року» (рішення сесії  

від 25.12.2015 №27-3/VII). Одержувач - Головне управління національної 

поліції у Дніпропетровській області. 

- «Програма про спільне виконання програми безпеки громадського 

порядку та громадської безпеки на території Дніпровського району на період 

до 2020 року» (рішення сесії від 25.12.2015 №27-3/VII). Одержувач - 

Управління СБУ у Дніпропетровській області. 

- «Обласна програма «Здорове населення Дніпропетровщини на 2015-

2019 рр.» (рішення сесії від 05.12.2014 № 586-28/VI) згідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 863 «Про запровадження 

відшкодування вартості лікарських засобів» та інш. 

Забезпечено складання, підписання керівництвом районної державної 

адміністрації та подання на погодження у департамент фінансів 

облдержадміністрації та затвердження керівництвом облдержадміністрації 

кошторисів, помісячних планів асигнувань, штатних розписів і розрахунків 

до них по апарату районної державної адміністрації (І квартал 2019 р.). 

Забезпечено складання, затвердження керівництвом районної 

державної адміністрації та подання на погодження до фінансового органу 

районної державної адміністрації штатних розписів і розрахунків до них  

по структурних підрозділах районної державної адміністрації із змінами  

(25 форм). 

Забезпечено складання, затвердження керівництвом та подання  

на погодження до фінансового органу районної державної адміністрації 

кошторисів, помісячних планів асигнувань, розрахунків до них  

по програмах, фінансування яких здійснюється з місцевого бюджету  

(за 10 програмами). 

Складено та надано до фінансового органу районної державної 

адміністрації пропозиції по апарату районної державної адміністрації  

та структурних підрозділах з метою формування попередніх показників  

на рік та індикативних прогнозних показників обсягів видатків на 2 наступні 

роки (ІІ квартал 2019 р.). 

Сформовано бюджетний запит по апарату районної державної 

адміністрації з метою складання проекту державного бюджету на наступний 

бюджетний рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2 наступні роки 

та подано його до фінансового органу районної державної адміністрації  

(ІІІ квартал 2019 р.). 
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На виконання фінансової функції розпорядника першого рівня коштів 

державного бюджету за КПКВК 7741010 «Здійснення виконавчої влади  

у Дніпропетровської області» та коштів за затвердженими рішеннями сесії 

програмах районного бюджету: 

- сформовано єдину мережу розпорядників нижчого рівня  

і одержувачів коштів місцевого бюджету та протягом року внесені зміни  

до мережі (за 25 КПКВК); 

- сформовано помісячний розпис асигнувань загального фонду 

державного бюджету за КПКВК 7741010 в розрізі апарату і структурних 

підрозділів районної державної адміністрації та кодів економічної 

класифікації видатків; 

- при надходженні коштів з державного бюджету за КПКВК 7741010  

та іншими державними програмами, здійснено розподіл коштів загального 

фонду державного бюджету на утримання апарату, структурних підрозділів 

районної державної адміністрації, інших розпорядників нижчого рівня  

та одержувачів бюджетних коштів відповідно до затверджених кошторисів  

та помісячних планів асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації 

видатків (24 розподіли); 

- при отриманні від фінансового управління районної державної 

адміністрації коштів з місцевого бюджету за усіма КПКВК здійснено 

розподіл коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 

утримання розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів 

відповідно до затверджених кошторисів та помісячних планів асигнувань  

в розрізі кодів економічної класифікації видатків (801 розподіл); 

- прийнято звітність від структурних підрозділів районної державної 

адміністрації про виконання державних бюджетних програм із застосуванням 

програмного забезпечення «Є-звітність» (336 форм); 

- сформовано місячні, квартальні та річну звітності по районної 

державної адміністрації про виконання державних бюджетних та місцевих 

програм та надано до Дніпровського управління Державної казначейської 

служби України Дніпропетровської області та Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації із застосуванням програмного забезпечення  

«Є-звітність» (287 форм); 

- сформовано консолідовані: місячні, квартальні та річну звітності  

по районної державної адміністрації, структурних підрозділів та районної 

державної адміністрації одержувачів бюджетних коштів про виконання 

державних бюджетних та місцевих програм та надано до Дніпровського 

управління Державної казначейської служби України Дніпропетровської 

області та Дніпропетровської обласної державної адміністрації  

із застосуванням програмного забезпечення «Є-звітність» (631 форми); 

- складено (на підставі отриманих від структурних підрозділів районної 

державної адміністрації) та надано до Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації звіти про виконання паспортів бюджетних програм за КПКВК 

7741010 «Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області»  
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та до Фінансового управління за іншими державними програмами 

розпорядника коштів першого рівня за звітний рік (19 звітів); 

- складено для розпорядників нижчого рівня та одержувачів 

бюджетних коштів довідки змін до кошторисів і планів асигнувань  

за відповідними державними програмами місцевого бюджету (221 довідка); 

- надано щомісячно інформацію, відповідно до чинних нормативних 

документів, головного розпорядника бюджетних коштів — 

Дніпропетровську облдержадміністрацію про виконання державних програм 

(80 форм). 

У 2019 році відділом фінансово-господарського забезпечення було 

розроблено та підготовлено проекти розпоряджень, доручень та листів 

районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції 

відділу та фінансових документів, а саме: 

- Розпоряджень голови райдержадміністрації – 108. 

- Наказів керівника апарату райдержадміністрації – 24. 

- Доручень голови райдержадміністрації – 3. 

- Листів (вихідних) – 85. 

- Листів (вхідних) опрацьовано – 159. 

- Доручень Дніпропетровської обласної адміністрації опрацьовано – 4. 

- Забезпечено виконання договорів щодо утримання 

райдержадміністрації та відображено на порталі E-DATA інформацію щодо 

використання коштів (за 62 договорами, 218 актами). 

- Забезпечено своєчасне нарахування та виплата заробітної плати 

працівникам райдержадміністрації та надання звітності до Державної 

фіскальної служби України (12 звітів). 

З метою підвищення оперативності і якості планування, виконання 

бюджету, використання державного майна, закупівель, бюджетного обліку  

та звітності для бухгалтерського обліку поступово вводиться нове програмне 

забезпечення «UA-Бюджет». 

 Служба у справах дітей 

На території Дніпровського району проживає 16561 дитина. 

На первинному обліку перебуває 199 дітей, із них 60 дітей-сиріт та 139 

дітей, позбавлених батьківського піклування 

Протягом 2019 року поставлено на первинний облік 19 дітей-сиріт  

та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких: 

- 14 дітей влаштовано під опіку (піклування); 

- 4 дитини влаштовані до відділення термінового влаштування  

КЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома»; 

- 1 тимчасово влаштовано до сім’ї родичів. 

На території району функціонує 2 дитячих будинка сімейного типу,  

в яких проживає та виховується 14 дітей; 7 прийомних сімей, в яких 

проживають і виховуються15 дітей. 

Під опікою (піклуванням) перебуває 137 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  
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Протягом 2019 року службою у справах дітей Дніпровської 

райдержадміністрації влаштовано дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування до сімейних форм виховання та наближених до них 

сімей, а саме:  

- 7 дітей усиновлено громадянами України; 

- 17 дітей влаштовано під опіку (піклування); 

- 6 дітей влаштовано до дитячих будинків сімейного типу; 

- 1 тимчасово влаштовано до сім’ї родичів; 

- 4 дитини до відділення термінового влаштування КЗ «Центр 

соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома»; 

- 5 дітей до відділення «Малий груповий будиночок»; 

- 2 дітей за рішенням суду, які не набрали законної сили, усиновлені 

громадянами України. 

Під контролем служби у справах дітей перебуває 2 дитини-сироти,  

які прибули з тимчасово не підконтрольної території України. 

Загалом у 2019 році вдалося покращити показники влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм 

виховання. 

Спеціалісти служби постійно беруть участь у судових засіданнях  

в якості третьої особи з питань: позбавлення батьківських прав, усиновлення, 

захист майнових прав дітей, визначення місця проживання дітей та інше. 

 Сектор взаємодії з правоохоронними органами,  

цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, 

оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації (далі – сектор)  

в ході своєї діяльності взаємодіє із структурними підрозділами 

райдержадміністрації, управліннями облдержадміністрації за напрямками 

роботи та тісно співпрацює із Дніпровським районним відділенням поліції, 

Дніпровським районним сектором ДСНС України в Дніпропетровській 

області та Дніпровським районним військовим комісаріатом. 

У квітні 2019 року проведено спеціальне об’єктове тренування 

формувань цивільного захисту, протипожежних та проти аварійних 

тренувань і навчальних тривог, з ліквідації аварійних ситуацій та ії наслідків 

на хімічно-небезпечних об’єктах КП «Дніпроводоканал» з питань цивільного 

захисту згідно ПЛАСів. 

У травні 2019 року було проведено в ТОВ «Дніпроекватор» спеціальні 

об’єктові навчання і тренування протипожежне, протиаварійне. 

У вересні 2019 року було проведено командно-штабного навчання 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту,  

яке поводилося в 2 етапи на місцях за участю районних комісій: з питань 

евакуації та з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій в режимі он-лайн зв’язку, за темами:  

- Організація евакуації населення при виникненні надзвичайної 

ситуації у наслідок прориву греблі Кременчуцької ГЕС з утворенням хвилі 
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прориву та катастрофічного затоплення; 

- Планування заходів щодо підготовки та організації евакуації 

населення в безпечні райони, розміщення евакуйованого населення  

і повернення його в місця постійного проживання після ліквідації 

надзвичайних ситуацій;  

Сектором в 2019 році розроблено близько 15 розпоряджень  

за напрямком роботи, з яких – 6 з грифом «Для службового користування» 

(мобілізаційна робота). 

 Архівний відділ 

В архівному відділі у 189 фондах зберігається 26260 справ постійного 

строку зберігання в т.ч. 134 справи – з кадрових питань (особового складу).  

Протягом року на державне зберігання прийнято 333 справи постійного 

зберігання та 22 справи з кадрових питань (особового складу).  

Проведене перевіряння документів до Програми здійснення контролю 

за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду  

в кількості 748 справ.  

Закартоновано 718 справ постійного зберігання та перекарбовано  

428 справ. Всього закартовано 20717 справ. 

 

На засідання експертної комісії (далі ЕК) архівного відділу схвалено  

та погоджено описи справ постійного зберігання в кількості 2170 од.зб.,  

з кадрових питань (особового складу) в кількості 257 од.зб. та акти про 

вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 

архівного фонду в кількості 19 актів.  

Проведено 2 контрольні перевірки стану діловодства та архівного 

зберігання документів джерел формування Національного архівного фонду.  

За документами архіву протягом поточного року надійшло 520 запитів 

із них 15 тематичних, 470 майнових та 35 соціально-правового характеру.  

Підготовлено 6 оn-line виставок. 

 Управлінням містобудування, архітектури,  

житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури 

Підготовлено та видано: 

- Будівельних паспортів – 173;  

- Містобудівних умов та обмежень – 86; 
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- Паспортів прив’язки – 28; 

- Висновків по проекту землеустрою – 843; 

- Розпоряджень – 64; 

- Відповіді на звернення громадян та підприємств – 38. 

 Освіта, культура, розвиток туризму, молодь і спорт 

Мережа освітніх закладів відділу освіти, культури, молоді та спорту 

складається з 34 закладів, зокрема: 

- 15 закладів загальної середньої освіти,  

- 8 закладів дошкільної освіти та 6 дошкільні відділення навчально-

виховних комплексів; 

- 4 заклади позашкільної освіти. 

- заклад оздоровлення та відпочинку «Ювілейний». 

Призупинив свою діяльність КЗ «Вечірня загальноосвітня школа  

ІІ-ІІІ ступенів». 

У 2019 році у закладах загальної середньої освіти району здобували 

освіту – 4815 учнів (4714 учнів у минулому 2018 році, без урахування учнів 

«Зорянського НВК», «Чумаківської ЗОШ»).Середня наповнюваність класів 

по району зросла на 1,0 відсотків, вона складає - 20,8 учнів. 

Дошкільна освіта представлена 13-ю закладами дошкільної освіти:  

7 дошкільних навчальних закладів; 6 дошкільних підрозділів навчально-

виховних комплексів, у яких здобувають дошкільну освіту 1069 дитини віком 

від 2 до 6 років. Охоплення дітей дошкільною освітою від 3-5 років 

становило 64 відсотків, дітей 5-річного віку – 100 відсотків. 

Гуртковою роботою у чотирьох позашкільних закладах освіти було 

охоплено - 2100 учнів. 

Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки надавав освітні послуги  

560 учням у 35 гуртках. 

У 2019 навчальному році банк даних дітей соціально-незахищених 

категорій, що здобувають освіту в освітніх закладах, налічує 542 дитини.  

Зросла за попередній навчальний рік кількість класів із інклюзивною 

формою навчання. У 2019 році за інклюзивною формою навчання здобували 

освіту 9 учнів у 5-ти освітніх закладах. 

Для супроводу даної категорії дітей в освітньому процесі у минулому 

навчальному році були введені ставки асистентів вчителів. Відділом освіти, 

культури, молоді та спорту Дніпровського району забезпечено неухильне 

виконання чинного законодавства, нормативних документів з метою 

реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист 

і всебічний розвиток. 

Бюджет галузі освіти за 2019 рік становив 189623,3 тис.грн. Вартість 

утримання одного учня по району склала 30,5 тис.грн. (в 2018 році -  

21,9 тис.грн.). 

Безкоштовним харчуванням було охоплено 173 дитини пільгових 

категорій. 
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На оздоровчу кампанію 2019 року використано 323,2 тис.грн. 

Оздоровленням і відпочинком було охоплено понад 643 дитини. 

Відповідно до проекту «Шкільний автобус» організовано стовідсоткове 

забезпечення безкоштовним підвезенням учнів та вчителів. У 9 освітніх  

закладах організовано підвіз 775 учнів. 

За 2019 рік реалізовані наступні соціальні проекти щодо покращення 

матеріальної бази освітніх закладів на суму більше 21,0 млн.грн.: 

1. Реконструкція міні футбольного майданчика КЗ «Горьківський 

НВК», КЗ «Миколаївська ЗОШ №2», КЗ «Партизанська ЗОШ»,  

КЗ «Миколаївська ЗОШ №1». 

2. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво 

міні –футбольних майданчиків КЗ «Горьківський НВК», КЗ «Миколаївська 

ЗОШ №1, КЗ «Миколаївська ЗОШ №2, КЗ «Партизанська ЗОШ»,  

КЗ «Підгородненська ЗОШ №2». 

Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, 

основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Об’єктивна 

вимога часу – створення умов для розвитку та самореалізації кожної 

особистості як громадянина України. За 2019 рік підвищено якісний 

показник результативності участі школярів в олімпіадах та малій академії 

наук. Помітно зріс якісний показник результативності участі школярів  

в обласних олімпіадах. Науковою діяльністю було охоплено близько 90 учнів 

району, з них переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту 

науково-дослідницьких робіт стали 22 учня. 

Команда Дніпровського району на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін отримала 17 призових місць.  

Важливим напрямком роботи освітньої галузі району є робота  

з обдарованими дітьми, розширюється мережа наукових товариств. Школярі 

району – активні учасники багатьох фестивалів і конкурсів, 114 із них стали, 

переможцями, дипломантами обласного та Всеукраїнського рівнів. 

Впродовж року продовжувалась робота по втіленню прийнятих 

програм: 

- Повністю забезпечена реалізація районної програми національного –

патріотичного виховання учнівської молоді; 

- «Молодь Дніпровського району:2016-2021 роки; 

- Програма «Створення безпечних умов у навчальних закладах 

Дніпровського району на 2016-2020 роки»; 

- Програма «Розвиток футболу в Дніпровському районі на 2017-2020 

роки»; 

- Програма «Освіта Дніпровського району». 

Пріоритетом усіх гілок влади району залишається  питання належного 

життєзабезпечення, сталого та безпечного функціонування закладів освіти 

району створення комфортних умов навчання. 

 Протягом 2019 року райдержадміністрацією багато уваги 

приділялось збереженню та розвитку національної культури, культурних 
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звичаїв, традицій та обрядів активізації роботи закладів культури. 

Мережа закладів культури у 2019 році складала 48 комунальних 

закладів, в тому числі:  

- клубів в сільської місцевості 18, міський 1, 

- бібліотек 26 (в тому числі Центральна районна бібліотека та 16 філій, 

також 9 бібліотек на балансі ОТГ) ; 

- музеїв 2: Історіко-краєзнавчий музей ім. О.Коваля м. Підгородне  

та Народний меморіально-художній музей ім. Решетнікова с. Сурсько-

Литовське; 

- мистецьких шкіл 1: Слобожанська школа естетичного виховання 

Слобожанської селищної ради. 

В районі функціонує 6 колективів зі званням «народний»  

та 2 колективи звання «зразковий». 

З метою збереження і розвитку культурного потенціалу та національно-

культурної спадщини протягом 2019 року в районі створено сприятливі 

умови для розвитку творчих здібностей жителів, організовано 320 основних 

культурно-мистецьких заходів, які спрямовані на підвищення культурного 

рівня населення. 

 Видатний туристичний маршрут у Дніпровському районі 

знаходиться на території Новоолександрівської об’єднаної територіальної 

громади, з її традиціями, народними ремеслами, куточками мальовничої 

природи, працьовитими людьми старовинного села Старі Кодаки.  

Старокодацький будинок культури демонструє експозицію 

краєзнавчого музею, де експонуються речі стародавнього ужитку, 

документальні матеріали з життя мешканців Старих Кодаків, свідоцтва 

славетної історії села і, загалом багатої культури рідного краю, а народний 

гурт української пісні «Кодачанка» відроджує та зберігає українську духовну 

спадщину, народні традиції, культуру.  

 Виділена фінансова підтримка Громадській організації 

«Дніпровська місцева організація ВФСТ «Колос» на участь в обласних  

та районних змаганнях 364,9 тис.грн. 

За 2019 рік проведено 40 районних змагань та заходів з різних видів 

спорту (олімпійських та неолімпійських), в т.ч. районні сільські спортивні 

ігри з 16 видів, пошукові змагання «Хто ти, майбутній олімпієць?», 

допризовної молоді, різноманітні змагання з нагоди знаменних дат.  

Традиційно пройшла спартакіада «Краще спортивне село» в с. Зоря  

та перша спартакіада «Краща спортивна ОТГ Дніпровського району»  

на спортивній базі в селищі Слобожанське. Команди сіл та ОТГ змагалися  

з п’яти видів спорту: міні-футболу, волейболу, перетягуванню канату, 

настільного тенісу, гирьового спорту.  

Переможцями стали спортсмени села Партизанське і прийняли участь  

в обласній спартакіаді, яка пройшла в с. Михайлівка Синельниківського 

району.  
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Серед ОТГ не було рівних спортсменам сел. Слобожанське, на другому 

місці Новоолександрівська ОТГ, на третьому Чумаківська ОТГ. 

Завдяки фінансовій підтримці районної державної адміністрації  

та районної ради збірні команди району прийняли участь у 20 обласних 

змаганнях з 22 і посіли 5-е місце в загальному заліку. 

Кращих результатів добилися збірні команди району: з настільного 

тенісу, волейболу жінки (1-і місця), армреслінгу, пляжного волейболу серед 

чоловіків (3-і) і жінок (4-е), з шахів, гирьового спорту, перетягування канату, 

спартакіаді серед ОТГ і ветеранів (4-ті), легкоатлетичного кросу  

та спортивних сімей (5-і). 

 

Юнаки 2006 року народження селища Слобожанське стали чемпіонами 

обласних змагань та представляли область на Всеукраїнських змаганнях з 

футболу, які проходили з 09 по 15 липня у м. Скадовську Херсонської 

області. Завоювавши перше місце, були нагороджені кубком, золотими 

медалями і грамотами. 
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Слобожанці прийняли участь у Перших європейських сільських 

спортивних іграх у м. Берегово, де посіли 4-е місце. Кращих результатів 

досягли спортсмени з настільного тенісу (1-е місце), шашок (2-е), шахів (4-е). 

17 грудня 2019 року відбулася чергова звітна конференція 

Дніпропетровської територіальної організації ВФСТ «Колос», на якій  

за підсумками роботи за рік, районна організація «Колос» була нагороджена 

кубками та грамотами, як лауреат загальнокомандного заліку обласних 

сільських спортивних ігор, Кубком «Вдячності» за яскравий виступ 

спортсменів району у Всеукраїнських змаганнях. 

 КЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома» –  

це інноваційний, єдиний в Україні соціальний заклад. За змістом роботи 

Центр включає комплекс сімейноориєнтованих послуг.  

Діяльність Центру спрямована на допомогу дітям та сім’ям вразливих 

категорій, які потребують підтримки з боку держави, направлена  

на попередження вилучення дітей із сімей, повернення дітей у рідні сім’ї, 

надання підтримки батькам у забезпеченні належного догляду і виховання 

своїх дітей, підтримку сімей, які взяли дітей на виховання, утримання дітей – 

сиріт та дітей без батьківського піклування. Заклад повністю покриває 

потреби громади Дніпровського району за цим напрямком. 
 

 
 

Потужність Центру – одночасне надання послуг 123 особам в день –  

із них 63 в умовах цілодобового проживання (відділення для матерів з дітьми 

- 20 осіб, відділення термінового влаштування – 28 осіб, малий груповий 

будиночок – 15 осіб), та 60 особам в умовах денного перебування. 

В структурі Центру працюють: 

Відділення «Термінове влаштування дітей» 
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Відділення створено з метою захисту, адаптації та реабілітації дітей, 

які постраждали від різних видів насильства, були вилучені із середовища,  

в якому існувала загроза їхньому життю і здоров’ю. 

Під час перебування дітей у відділенні, фахівці створюють умови для 

безпечного, комфортного проживання дітей, забезпечують їх цілодобовий 

догляд, надають спеціалізовану допомогу. Значна увага приділяється 

вивченню сімейної ситуації дитини і можливостей її реінтеграції, а при 

неможливості повернення її в рідну сім’ю - визначення її подальшого місця 

проживання і виховання в сімейних формах, усиновлення. 
 

 
 

У 2019 році у відділенні отримували послуги 60 дітей та 24 біологічних 

родича.  

За віком: 4дітей – до 1 року; 8 дітей – від 1 до 3 років; 11 дітей – 4 -7 

років; 26 дітей – 8-13 років; 4 дітей – 13-16 років. 7 направлень було видано 

особам з числа дітей - сиріт старше 18 років (учні, студенти на період 

канікул). 

Влаштування дітей у 2019 році: 

Повернуто у біологічну сім’ю – 8 дітей; влаштовано у сімейні форми 

виховання – 13 дітей, із них 6 усиновлено; переведено до відділення «Малий 

груповий будиночок» – 5 дітей; вступили на навчання в ВУЗ –  6 дітей. 
 

 
 

На кінець року у відділенні продовжують отримувати послуги 27 дітей 

та 1 особа із числа дітей-сиріт. 

Відділення «Малий груповий будиночок» знаходиться м. Дніпро,  

вул. Єнісейська, 85.  

Забезпечує дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, максимально наближених до сімейних умов проживання, 

виховання, розвитку, підготовки до самостійного життя.  
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Це якісно новий тип стаціонарного догляду дітей з домашньою 

атмосферою, участю самих дітей в побуті і самообслуговуванні, 

індивідуальною роботою ключового вихователя з дитиною. Обов’язково 

передбачено участь дітей у прийнятті рішень, що стосуються їх життя. 

В Будиночку можуть проживати одночасно до 15 дітей - сиріт, віком 

від 3 до 18 років.  

У 2019 році у відділенні отримували послуги 17 дітей.  

За віком: 8 дітей – 8-13 років; 9 дітей – 14-17 років. 

Діти з інвалідністю: 2 дітей. 

Влаштування дітей у 2019 році: 

Влаштовано у сімейні форми виховання – 2 дитини, із них 1 – під опіку 

в сім’ю родичів, 1 – прийомна сім’я. Влаштовано на навчання в ВУЗ – 4 

дітей. 

На кінець року у відділенні продовжують отримувати послуги 11 дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.  

Відділення «Матерів з дітьми»: 

Термінова допомога матерям з дітьми, націлена на попередження 

відмов від дітей, підтримка матерів і дітей в надзвичайних ситуаціях, матерів 

з дітьми постраждалих від домашнього насильства. 

У 2019 році у відділенні отримували послуги 7 мам із 13 дітьми. 

Збережено та повернуто у громади: 

6 мам із 12 дітьми; 1 мати залишила дитину за заявою до відділення 

«Термінове влаштування дітей», але мати за дитиною не повернулася. 

Відділення «Служба підтримки сім’ї»: 

Діяльність служби спрямована на збереження сімей, профілактику 

вилучення дітей із сімей, збільшення можливостей батьків турбуватися  

про своїх дітей та захищати їх права.  

Служба працює для допомоги: 

- дітям, які не мають достатньої підтримки, щоб отримати послуги  

із захисту та догляду, освіти і охорони здоров’я за місцем проживання; 
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- дітям, батьки яких не можуть самостійно забезпечити належний 

догляд через брак знань, розуміння та інших причин (хвороба, бідність, 

соціальна ізоляція); 

- дітям, які перебувають в зоні ризику недогляду чи нехтування 

батьками; 

- дітям, які мають проблеми з поведінкою, перебувають на обліку;  

- сім’ям, де є ризик або загроза вилучення дітей; 

- сім’ям, які потрапили в кризові ситуації; 

- сім’ям, які взяли посиротілих дітей на виховання; 

- сім’ям внутрішньо переміщених осіб; 

- сім’ям, де члени сімей є або були учасниками АТО. 

У 2019 році охоплено Службою 183 дорослих та 210 дітей. 

Отримували послуги у відділенні 74сім’ї: 92 дорослих та 107 дітей.  

Мобільна бригада здійснила 6 виїздів у громади за місцем проживання 

громадян, охопивши послугами 123 сім’ї , 25 з яких отримали гуманітарну 

допомогу; консультації вузькопрофільних спеціалістів отримали 91 дорослий 

та 103 дитини.  

Відділення «Служба раннього втручання» 

Виявлення порушень у дітей раннього віку, корекційні заняття для 

дітей, допомога батькам у догляді та розвитку дітей – інвалідів та дітей  

з особливими потребами. 

Служба працює для допомоги сім’ям з дітьми від народження  

до 7 років, які мають проблеми здоров’я і розвитку: 

- виявлене відставання розвитку; 

- виявлені порушення, що з високою ймовірністю можуть призвести 

до відставання розвитку: зниження слуху, сліпота, слабкозорість, 

церебральний і спинальний параліч будь-якої етіології, генетичні синдроми 

та хромосомні аберації, вроджені аномалії розвитку, органічні ураження 

ЦНС, підозра на ранній дитячий аутизм; 
 

 
 

- належать до групи біологічного ризику: недоношені і народжені  

з малою вагою тіла (народжені з вагою до 1500 грамів), народжені в термін 

гестації менше 33-х тижнів, перенесли асфіксію в пологах, перебували  

у відділення інтенсивної терапії; 

- проживають в умовах соціального ризику (батьки мають психічні 

захворювання, алко/наркозалежність, неповнолітні батьки). 
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У 2019 році у відділенні отримали послуги 60 батьків та 68 дітей  

з особливими потребами. 

Виведені з послуги з позитивними результатами 17 дітей та 13 батьків. 

На кінець року у відділенні продовжують отримувати послуги  

51 дитина з інвалідністю та особливими потребами та 47 батьків.  

У 2019 році відділеннями Центру було охоплено - надано підтримку  

і допомогу 649 осіб з них 368 дітей та 281 дорослих (батьків, родичів, 

опікунів). 


