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Публічний звіт голови 

Новомосковської районної державної адміністрації                              

М.В. Вишневського за 2019 рік 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" 

районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює 

виконавчу владу на території району та реалізує повноваження, делеговані їй 

районною радою, серед яких найважливішими є виконання програм  

соціально-економічного розвитку, наповнення бюджетів, соціальний захист 

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

передбачених статтею 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні".  

Основою діяльності районної державної адміністрації є чітке дотримання 

чинного законодавства, забезпечення збалансованого соціально-економічного 

та культурного розвитку району, ефективне використання природних, трудових 

і фінансових ресурсів.  

Зазначений звіт – це привід для об’єктивного і конструктивного аналізу 

стану справ у районі, напрацювання спільних конкретних шляхів 

удосконалення діяльності щодо підвищення рівня життєзабезпечення жителів 

району. 

 

ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ. 

Новомосковська райдержадміністрація працює, дотримуючись, зокрема, 

принципів гласності та публічності, з урахуванням громадської думки. На 

офіційному веб-сайті райдержадміністрації, крім інформації про роботу 

установи та її структурних підрозділів, оприлюднюються матеріали, спрямовані 

на задоволення актуального суспільного попиту: фінансового характеру, 

стосовно субсидій, пільг, інших видів державної допомоги, виконання 

районних програм тощо. Через портал державних послуг zvernrdanmsk@i.ua 

забезпечується надання послуг електронного звернення до голови 

райдержадміністрації.  

Через проведення громадських обговорень отримується зворотній зв’язок 

із громадськістю. Представники Громадської ради при райдержадміністрації 

входять до складу консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації, її 

структурних підрозділів і територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади. 

Реалізація в районі державної політики й хід суспільно-політичних 

процесів висвітлювався, впродовж 2019 року, на офіційному веб-сайті 

Новомосковської райдержадміністрації та в районній газеті "Присамарська 

нива". 
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ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" одним 

із напрямів роботи Новомосковської районної державної адміністрації є 

взаємодія з органами місцевого самоврядування. 

Голова райдержадміністрації та його заступники, запрошуються на 

засідання президії, беруть участь у сесіях районної ради. Голова районної ради 

є членом колегії райдержадміністрації, приймає участь у нарадах, засіданнях, 

інших організаційних заходах райдержадміністрації. 

У 2019 році на сесії районної ради неодноразово виносилися спільні 

питання, що стосувалися районного бюджету (внесення змін та затвердження 

звіту про виконання районного бюджету за квартал, півріччя, рік), питання про 

затвердження та виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку району, тощо. 

 

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ. 

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло  

52 звернення громадян, що на 24,6 %, менше, ніж у 2018 році. Проводилися 

відповідні заходи стосовно ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які 

порушувалися громадянами району. Завдяки цьому на 36,4 %, порівняно з 

минулим роком, зменшилась кількість звернень громадян району до органів 

влади вищого рівня. Кількість звернень, що надійшли на особистому прийомі 

громадян голови районної державної адміністрації на 22 % більше 

минулорічного показника. 

Забезпечено оперативне реагування на розгляд звернень і вирішення 

питань, порушених у зверненнях, що надходять на урядову телефонну "гаряча 

лінія" Урядового контактного центру. Протягом 2019 року до районної 

державної адміністрації на розгляд від урядової телефонної "гарячої лінії" 

надійшло 369 звернень громадян, що на 498 звернень, що складає 42,6 %  у 

порівнянні з минулим роком. Також на телефонну "гарячу лінію" голови 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації надійшло 214 звернень від 

мешканців нашого району, що на 61,3 % менше, ніж у попередньому році. 

Найбільше звернень з питань комунального господарства та соціального 

захисту населення.  

Із загальної кількості звернень, що надійшли на адресу районної 

державної адміністрації, на 48 звернень надано роз’яснення про порядок їх 

вирішення, 2 питання вирішено позитивно, 2 направлено за належністю. За 

наслідками розгляду звернень заявникам направлено письмові відповіді в 

терміни, передбачені законодавством. 

На особистому контролі керівництва райдержадміністрації перебувають 

звернення, що надходять від інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким 

присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", учасників 

антитерористичної операції на сході України.  
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Робота зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації 

двічі на рік аналізується на засіданнях колегії райдержадміністрації.  

В 2019 році, для сприяння громадянам у вирішенні питань, з якими вони 

звертаються до органів державної влади, продовжено роботу постійно діючої 

комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації. 

Протягом 2019 року проведено 12 її засідань. 

На офіційнійному веб-сайті Новомосковської районної державної 

адміністрації діє рубрика "Звернення громадян", де розміщена інформація про 

графіки прийому громадян з особистих питань керівництвом 

райдержадміністрації, матеріали про підсумки роботи із зверненнями громадян. 

З 2015 року запроваджено реєстрацію і розгляд електронних заяв відповідно до 

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення 

громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції". Протягом 

2019 року райдержадміністрацією розглянуто 9 електронних звернень, 

зареєстрованих як поштові звернення. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВІ ПИТАННЯ. 

З метою здійснення основних галузевих повноважень у структурі 

Новомосковської районної державної адміністрації утворені відповідні 

управління та відділи. У зв’язку з введенням в дію нового Закону України "Про 

державну службу" була проведена робота з упорядкування структури районної 

державної адміністрації, приведено у відповідність співвідношення посад 

категорій "А", "Б" і "В" та ранги державних службовців, затверджено штатний 

розпис відповідно до груп оплати праці та у порядку, встановленому 

законодавством. 

Чисельність працівників районної державної адміністрації складає  

69 штатних одиниць: 

апарат – 12 державних службовці, 3 - інші посади недержавної служби;  

структурні підрозділи – 51 державних службовців, 3 - інші посади 

недержавної служби.  

Станом на 01 січня 2020 року фактично працює  63 державних службовців, 

вакантних посад - 0.  

Значна увага районної державної адміністрації приділялася питанню 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. У  

2019 році пройшли підвищення кваліфікації 15 державних службовців районної 

державної адміністрації у регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України.  

Упродовж  року  проведено 12 засідань колегії районної державної 

адміністрації, де було розглянуто 58 питань. За результатами видано  

58 розпоряджень.  

Протягом звітного періоду проводилась робота щодо неухильного 

дотримання та правильного застосування законів та інших нормативних 

документів. Організовувалась претензійна та позовна робота, забезпечувалось 

представництво районної державної адміністрації в судах під час розгляду 
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правових питань і спорів. За 2019 рік взято участь у понад 52 судових 

засіданнях.  

У звітному періоді до районної державної адміністрації всього надійшло 

1510 вхідних документів. Зареєстровано та направлено   

4714 одиниць вихідних документів. Районною державною адміністрацією 

протягом минулого року підготовлено та видано 458 розпорядження з основної 

діяльності та 12 доручень голови райдержадміністрації та виконуючого 

обов`язки голови райдержадміністрації. Злагодженою роботою кожного 

управління, відділу та взаємодією всіх структурних підрозділів районної 

державної адміністрації діяла система заходів здійснення щоденного контролю 

за виконанням документів. На основі щоденного відстеження 

проконтрольовано своєчасність і повноту виконання 2187 завдання 

директивних документів усіх рівнів. 

 

Об’єднання громадян, їх участь у суспільному житті регіону, 

взаємодія з ними місцевих органів виконавчої влади щодо 

забезпечення належної суспільно-політичної ситуації в регіоні. 

 

У Новомосковському районі зареєстровано та діє 47 громадських 

організацій і об’єднань, серед них найбільш активні – Новомосковська районна 

організація ветеранів України, Новомосковська районна організація Товариства 

Червоного Хреста, Новомосковська районна організація Всеукраїнського 

фізкультурно - спортивного товариства "Колос" агропромислового комплексу 

України, Новомосковська районна громадської організації "Центр підтримки 

сім'ї". 

Для налагодження ефективного громадсько-політичного діалогу між 

органами виконавчої влади району та об’єднаннями громадян, а також 

забезпечення стабільності в соціально-економічних та суспільних процесах при 

районній державній адміністрації діє громадська рада у складі  якої 

11 представників районних об’єднань громадян. Вона створена відповідно до 

розпорядження голови райдержадміністрації від 10 липня 2019 року  

№ Р-227/0/328-19 “Про створення Громадської ради при райдержадміністрації”. 

На веб-сайті райдержадміністрації для забезпечення взаємодії органів 

виконавчої влади та представників інститутів громадянського суспільства в 

рубриці "Громадська рада" систематично висвітлюється інформація щодо 

діяльності даного консультативно-дорадчого органу.  

 

РОЗВИТОК ГРОМАД. 
 

Протягом 2017 – 2019 років в районі створено 3 об’єднані територіальні 

громади (Перещепинська міська ОТГ, Піщанська сільська ОТГ, Черкаська 

ОТГ), в яких пройшли перші вибори депутатів сільських, міської рад та 

відповідного сільського, міського голови.  
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У жовтні 2019 року Перещепинською та Піщанською об’єднаними 

територіальними громадами до облдержадміністрації надано матеріали до 

проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 

2020 рік, в яких зазначені пріоритети, актуальні питання, основні завдання 

розвитку відповідних територій.  

 

СТАН НАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН 

ТА РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ. 

                                   
Райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування 

забезпечується виконання вимог чинного законодавства щодо гарантування 

жителям району конституційних прав на свободу думки і слова, свободу 

світогляду і віросповідання.  

Станом на 01 січня 2020 року в районі зареєстровано 59 релігійних 

громад. 

В Новомосковському районі проживають представники різних 

національностей. Це українці, росіяни, білоруси. Райдержадміністрація 

враховує даний фактор під час планування та в процесі реалізації завдань 

соціальних програм, організації культурно-освітніх заходів. 

У цілому населення району традиційно характеризується високим рівнем 

толерантності до представників різних етнічних спільнот. 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

 
Основними пріоритетами інформаційної політики в Новомосковському 

районі є забезпечення умов для реалізації конституційних прав громадян на 

свободу слова, вільний доступ до інформації; активне залучення ЗМІ до 

обговорення соціально значущих проблем, ідей та проектів з метою підготовки 

громадськості до сприйняття нових явищ суспільного життя; забезпечення 

прозорості і публічності діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування під час прийняття управлінських рішень; активне 

залучення ЗМІ до боротьби з проявами сепаратизму, тероризму, корупції та 

іншими явищами, які загрожують національній безпеці України.  

Усвідомлюючи, що повномасштабна інформаційно-роз’яснювальна 

робота є запорукою успішного проведення реформ та відповідно до доручень 

центральних органів виконавчої влади, зокрема Адміністрації Президента 

України, Кабінету Міністрів України та Міністерства інформаційної політики 

України, у 2020 році в районі організовано та проведено низку інформаційних 

кампаній: до Дня пам’яті героїв Крут, річниці Революції Гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня соборності України, Дня пам’яті жертв 

Голодомору, Дня захисника України; на теми: "Децентралізація. Стратегія 

національного успіху", іміджева кампанія Міноборони України щодо підтримки 

контрактної служби в армії  та заохочення вступу до лав Збройних Сил 
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України, "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  

1939-1945 років" та ін. 

Під час інформаційних кампаній забезпечено розповсюдження на 

території району тематичної зовнішньої реклами на офіційному веб-сайті 

райдержадміністрації  розміщено тематичні рубрики, статті, роз’яснювальні 

матеріали.  

У районі організована системна робота з посилення інформаційної 

безпеки та протидії негативному впливу інформаційної пропаганди на 

формування суспільної думки. Зокрема, здійснюється контроль за дотриманням 

законодавства, що регулює діяльність засобів масової інформації, проводиться 

постійний моніторинг інформаційного простору на предмет виявлення 

повідомлень, які містять заклики до насильницької зміни або повалення 

конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну 

цілісність і недоторканність, пропаганду війни, сепаратизму і тероризму.  

 

БЕЗПЕКА РАЙОНУ ТА 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ. 
 

За шість хвиль мобілізації на військову службу призвано  

1439 військовозобов’язаних із Новомосковського району.  

На обліку у Новомосковському об’єднаному міському територіальному 

центрі комплектування та соціальної підтримки перебуває 540 демобілізованих 

учасників операції об'єднаних сил (ООС).  

30 бійців-захисників України з Новомосковського району не повернулися 

додому – загинули під час виконання бойових завдань на Луганщині  

та Донеччині у 2014 – 2019 роках.  

За поточний 2019 рік до Новомосковського об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки приписано 
313 громадянина України 2003 року народження. 

У лютому - березні та у серпні - вересні 2019 року проведені підготовчі 

заходи, а у квітні - травні та у жовтні - листопаді 2019 року до лав Збройних 
Сил України та інших військових формувань на строкову військову службу 

було призвано 21 громадян 1992 - 2001 років народження, що склало 65 % від 

запланованого призову. 
У 2019 році на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил 

України було направлено 325 чоловіків та 8 чоловік вступили до вищих 

військових навчальних закладів Збройних Сил України. 
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації  

від 18 лютого 2016 року № Р-68/0/3-16 “Про шефську допомогу військовим 

частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної 
прикордонної служби України” рішенням Новомосковської районної ради  

від 22 грудня 2017 року № 12-12/VII затверджена районна Програма надання 

шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, які 
дислокуються на території Новомосковського району, на період  

2018 – 2022 років, відповідно до якої, у 2019 році військовим частинам А1964, 
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А3336 та А1035 виділена допомога у вигляді субвенції на придбання  

паливо-мастильних матеріалів, матеріально-технічних засобів, матеріалів, 

майна та оплати інших поточних видатків і послуг в розмірі 300 тис. грн. 
Крім цього, проводився постійний моніторинг питань щодо надання 

допомоги у забезпеченні військових частин продовольством,  

паливно-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, у 
розв’язанні соціально-побутових проблем, задоволенні культурних і духовних 

потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді  

та її підготовки до виконання військового обов’язку. 
На підтримку заходів правопорядку, відповідно до рішення 

Новомосковської районної ради від 14 грудня 2018 року № 18-17/VII, яким 

внесені зміни до рішення районної ради від 27 липня 2016 року № 5-5/VII “Про 
районну Програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки 

на території Новомосковського району Дніпропетровської області на період до 

2020 року” (зі змінами та доповненнями від 10.11.2017), Новомосковському 
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській 

області та Новомосковському міському відділу Управління служби 

безоплатності України в 2019 році виділено з районного бюджету 150,00 тис. 

грн. (для закупівлі паливо-мастильних матеріалів). 

Крім цього, для забезпечення належного виконання завдань територіальної 

оборони області в особливий період та заходів і робіт  

з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення щодо 

надання допомоги у підготовці та проведенні навчань, зборів, роздільних, спільних 

штабних тренувань штабів зони і районів територіальної оборони області та 

забезпечення заходів з підготовки підрозділів територіальної оборони області 

(району) у вигляді субвенції на придбання матеріально-технічних засобів, 

матеріалів, майна та оплати інших поточних видатків і послуг, за Програмою 

обласному бюджету було виділено 39,360 тис. грн. субвенції з районного 

бюджету. 

Відповідно до рішення сесії Новомосковської районної ради  

від 03 червня 2016 року № 12-4/VІІ, яким затверджена “Районна цільова 

соціальна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Новомосковського району на 2016 – 2020 роки”, із районного бюджету  

у 2019 році на підвищення ефективності реагування аварійно-рятувальних 

служб на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, заходи 

запобігання протидії пожежам виділено 150,00 тис. грн. 

Відповідно до рішення сесії Новомосковської районної ради  

від 20 серпня 2010 року № 6-24/V, яким затверджена районна “Програма 

створення і використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характерів та їх наслідків  

у Новомосковському районі на 2010 – 2022 роки” (із змінами від 30.01.2015  

№ 17-26/VI), було надано 33,200 тис. грн. субвенції обласному бюджету для 

спільного виконання обласної “Програми створення і використання 
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матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру”. 
 

БЮДЖЕТНА СФЕРА. 
 

Пріоритетним напрямком роботи райдержадміністрації у 2019 році було 

виконання бюджету та залучення всіх ресурсів для його наповнення.   

За 2019 рік доходна частина зведеного бюджету району виконана в обсязі 

616024,8тис.грн, що становить 100,1 %, або більше на 587,1тис.грн. 

затвердженого плану з урахуванням змін (615437,8тис.грн). Порівняно з 

2018 роком обсяг доходів по району зменшився майже на 72000,0 тис. грн., або 

на 10,5 %, в тому числі доходи загального фонду бюджету зменшилися на 

109736,7тис.грн, або на 16,3 %з причини зменшення отриманих трансфертів з 

державного та обласного бюджету на 158057,3 тис. грн., спеціального фонду – 

збільшились на 37755,5тис.грн., або в 3,7 рази у зв’язку з більшим отриманням 

закладами району благодійних внесків, грантів та дарунків на суму                               

38945,8 тис.грн. 

Податків та зборів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів 

району надійшло 311013,8 тис. грн., що більше планових показників на 4,0 %, 

або на 11844,0 тис. грн. Доходів загального фонду надійшло в сумі265559,9 тис. 

грн., або 104,6 %, спеціального фонду – в сумі 45453,9 тис. грн., або на 100,2 %.   

Зростання надходжень порівняно з 2018 роком склало на 87802,7тис.грн., 

або на 39,3 %.Перевиконання планових показників загального фонду 

забезпечено бюджетоутворюючими джерелами – податком та збором на доходи 

фізичних осіб(надійшло 216716,2 тис.грн.) та місцевими податками 

(39700,4тис.грн.). 

Виконання дохідної частини загального фонду бюджету не забезпечили 

чотири сільські ради: Вільненська (виконання становить 97,9 %, до плану не 

надійшло 171,3 тис.грн.), Мар`янівська (виконання – 93,7 %, не надійшло                      

219,6 тис.грн.), Новостепанівська (виконання – 99,2 %, недоотримано                                  

28,3 тис.грн.) та Спаська (виконання – 89,2 %, недоотримано – 863,5 тис.грн.). 

Причиною невиконання річних планових призначень по Вільненській, 

Мар`янівській та Спаській сільським радам є неповне надходження внутрішніх 

податків (недоотримано кошти відповідно  в сумах 257,8  тис.грн., 263,6 

тис.грн. та 272,4 тис.грн.), а саме акцизного податку з вироблених в Україні та 

ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції); по 

Новостепанівській та Спаській сільським радам – недоотримано місцевих 

податків відповідно  в сумах 45,3 тис.грн. та 582,2 тис.грн. з причини 

ненадходження в повному обсязі до планових призначень  єдиного податку з 

юридичних осіб та з сільськогосподарських товаровиробників. 

Протягом 2019 року чотири місцевих ради направили на видатки 

додаткові кошти за рахунок перевиконання доходної частини бюджетів на суму 

787,1 тис.грн. 
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Видатки зведеного бюджету району за 2019 рік проведені на загальну 

суму 607539,4тис.грн, або на 92,2 % до уточнених річних планових показників 

(658933,1тис.грн), в тому числі: видатки загального фонду склали  

502193,8тис.грн, при уточненому плані 546172,0тис.грн, що становить  

92,0 % виконання; спеціального фонду – 105345,5 тис. грн, при плані  

112761,1тис.грн, або 93,4 %.  

На покриття видатків на утримання галузей соціально-культурної сфери 

та соціального захисту населення з загального фонду бюджетів району 

спрямовано 379351,6 тис. грн, що становить 75,5 % від загального обсягу 

проведених видатків. В розрізі галузей бюджетної сфери направлено коштів: на 

освіту в сумі139397,0 тис. грн; на охорону здоров’я – 80599,8 тис. грн; 

соціальний захист та соціальне забезпечення– 144412,6 тис. грн, (з них на 

виплату державних допомог, пільг та субсидії за рахунок коштів державного 

бюджету –128948,3 тис. грн), на культуру і мистецтво – 10582,8тис.грн, фізичну 

культуру і спорт – 4359,4тис.грн. 

На фінансування соціально захищених видатків направлено  

471477,8тис.грн., що становить93,9 % загального обсягу видатків загального 

фонду, з них: на заробітну плату з нарахуваннями направлено 214694,6тис.грн; 

на медикаменти – 8125,3тис.грн; на продукти харчування – 6355,9тис.грн; на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 28974,2 тис. грн; на соціальне 

забезпечення – 135967,0тис.грн; на поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів – 77013,5 тис. грн; на окремі заходи по реалізації 

державних програм – 347,3 тис. грн. 

Протягом 2019 року із загального фонду бюджету району передано до 

бюджету розвитку та проведено видатків на загальну суму 59853,7тис.грн. 

На придбання обладнання та предметів довгострокового користування 

витрачено коштів на суму 20444,6тис.грн, з них: 

1) по органам місцевого самоврядування – 371,3тис.грн., в тому числі: 

придбання службового автомобіля Спаською сільською радою – 343,0тис.грн., 

комп’ютера Гвардійською селищною радою – 28,3тис.грн.;  

2) по закладам освіти – 13006,8тис.грн, в тому числі: на придбання 

Миколаївською сільською радою телевізору, проектору з екраном, принтеру, 

ноутбуку, меблів для дитячих дошкільних закладів на суму 78,5 тис.грн., на  

оснащення закладів загальної середньої освіти навчальним обладнанням і 

методичним забезпеченням для  початкових шкіл (Гвардійська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Губиниський заклад загальної середньої освіти І-ІІст. № 1, КЗ Губиниський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 2 (опорний заклад), КЗ 

Миколаївське навчально-виховне об'єднання (опорний заклад),  Черкаська ЗОШ 

І-ІІІ ст., Спаська ЗОШ І-ІІІ ст.,  Вільненський НВК)  на суму 3989,2тис.грн.; на 

оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання з фізики, 

хімії, біології, географії та математики (Гвардійська ЗОШ І-ІІІ смт.Губиниський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст. № 1, Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст., Спаська 

ЗОШ І-ІІІ ст.) – 4 496,7 тис.грн.; на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 1529,8 тис.грн.; на 
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оснащення Миколаївського навчально-виховне об'єднання (опорний заклад) та 

Вільненського НВК навчальним комп’ютерним комплексом – 814,6тис.грн., на 

придбання персональних комп’ютерів – 475,2 тис.грн., комплексу ФЛОУТЕК-

ТМ-2-3-4 та двох роторних лічильників газу DELTA Compact для вимірювання 

об’єму природного газу для встановлення єдиного вузла обліку природного 

газу для Спаськоїй ЗОШ І-ІІІ ст., Губиниської та Хуторо-Губиниської ЗОШ І-ІІ 

ст. – 396,6 тис.грн., на оснащення кабінетів  та закупівлю підручників для 

інклюзивно-ресурсного центру – 342,4тис.грн., станції доочистки питної води 

“Екософт” для Черкаської ЗОШ I-III ступенів  –194,5 тис.грн., водогрійного 

котла для котельні КЗ Миколаївське навчально-виховне об'єднання (опорний 

заклад) – 151,6 тис.грн., плит електричних з духовими шафами – 173,9 тис.грн., 

побутової техніки та іншого обладнання на суму 363,8тис.грн.; 

3) по установам охорони здоров’я – 5177,0тис.грн. Кошти направлені 

на придбання медичної техніки  для КЗ Новомосковська центральна районна 

лікарня в сумі3597,0 тис. грн., на забезпечення телемедичним обладнанням 

амбулаторій у сільській місцевості– 878,0 тис. грн., придбання автомобіля 

швидкої допомоги для Миколаївської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини (АЗПСМ) КП Новомосковський центр первинної медико-санітарної 

допомоги (КНП НЦПМСД) –498,0 тис. грн., напівавтоматичного біохімічного 

аналізатора для  Черкаської АЗПСМ КНП НЦПМСД – 100,0 тис. 

грн.,комп’ютерного обладнання КНП НЦПМСД на 104,0тис.грн; 

4) по установам культури, фізичної культури та спорту – 577,1тис.грн., 

в тому числі: на придбання театральних крісел Попасненською сільською 

радою – 181,1 тис. грн, музичного обладнання Спаською сільською радою –                                           

165,0 тис.грн., спортивного майданчику Вільненською сільською радою –                       

199,0 тис.грн., компютерного обладнання та газонокосарки КЗ Дитячо-юнацька 

спортивна школа №2 – 32,0 тис.грн.; 

5) на благоустрій населених пунктів – 1292,4тис.грн. Кошти 

направлені на придбання спортивних вуличних тренажерів Гвардійською 

селищною радою – 89,5 тис.грн., дитячих ігрових та спортивних майданчиків 

Черкаською, Губиниською селищними, Василівською, Миколаївською, 

Новостепанівською та Попасненською сільськими радамина суму1039,0 

тис.грн, автобусної зупинки Мар`янівською сільською радою – 66,9 тис. грн, 

вибростанка для дорожніх робіт, гідравлічногго пресу для макулатури 

Спаською сільською радою – 29,3 тис. грн., придбання вазонів Черкаською 

селищною радою – 67,7 тис.грн.; 

6) надані капітальні трансферти на придбання водяного насосу для 

комунального підприємства Марянівською сільською радоюв сумі 20,0 тис.грн.  

На капітальне будівництво, проведення капітальних ремонтів та 

реконструкцію об’єктів направлено 14669,1тис.грн, з них: 

1) на будівництво, капітальні ремонти та реконструкцію закладів 

освіти – 7563,4тис.грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації 

(ПКД) та капітальний ремонт покрівлі Королівської ЗОШ та Вільненського 

НВК, Спаської ЗОШ та Хутір-Губиниської філії – 3537,6тис.грн.,виготовлення 
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ПКД, проведення експертизи  та робіт з капремонту фасаду Вільненського НВК 

та дитячого садочку с. Губиниха – 1604,3тис.грн., обстеження технічного стану 

будівельних конструкцій будівлі Василівського НВК  та КЗ Центр позашкільної 

освіти – 382,5 тис.грн., на виготовлення ПКД та проведення експертизи  за 

об’єктом “Реконструкція будівлі Миколаївського НВК – 1300,8 тис.грн.,  ПКД 

технічне переоснащення газової теплогенераторної Мар’янівської ЗОШ – 689,7 

тис.грн., погашення кредиторської заборгованості по будівництву модульної 

котельні  КЗ "Перещепинський опорний освітній заклад" – 48,5 тис.грн.);  

2) на капітальні ремонти та реконструкцію закладів охорони здоров’я 

– 5818,8 тис. грн. (капітальний ремонт пологового відділення КЗ 

Новомосковська центральна районна лікарня– 4010,0 тис.грн., капітальний 

ремонт та утеплення фасаду   Перещепинської АЗПСМ КНП ЦПМСД – 1607,5 

тис.грн., технічне переоснащення теплогенераторноїПерещепинської АЗПСМ 

КНП ЦПМСД – 201,3 тис.грн.); 

3) виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію об`єктів (районна рада на покрівлю адміністративного 

приміщення, Вільненська сільська рада – на реконструкцію гуртожитку в с. 

Хащове та Василівська сільська рада – на ремонт пам’ятника) в загальній 

сумі333,4 тис.грн., капітальний ремонт водозабірної свердловини для 

водопостачання КЗ ДЮСШ № 2 – 256,6 тис.грн., реконструкцію свердловини 

для постачання питної води в Губиниській селищній раді – 569,6 тис.грн., 

будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водонапірної 

башти для водопостачання с. Вільне – 127,3 тис.грн. 

На капітальні трансферти населенню (виплату грошової компенсації за 

належні для отримання житлові приміщення для 2 дітей на території 

Перещепинської міської ради) витрачено коштів в сумі 712,3 тис.грн. 

На поповнення статутних капіталів комунальних підприємств  

направлено 21379,5тис.грн, з них: комунальному підприємству  

“Райводоканал” Новомосковського району – 15079,5тис.грн; районному 

комунальному підприємству “Відрадне” – 6300,0тис.грн. 

На розробку схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації) по Мар`янівській та Спаській сільським радам використано 

443,5тис.грн. 

Передано капітальних трансфертів іншим бюджетам в загальній сумі 

2204,7 тис. грн, з них до державного бюджету – 26,0 тис.грн., обласного 

бюджету – 39,4 тис. грн., до місцевих бюджетів місцевого самоврядування– 

2139,3тис.грн. 

Видатки району, проведені за рахунок коштів офіційних 

трансфертів,отриманих в поточному році з державного,обласного, районного 

бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування складають 340766,3 тис. грн, 

або 56,1 % загального обсягу видатків зведеного бюджету. 

Освітня та медична субвенції, отриманіз державного бюджету та 

бюджетів об’єднаних територіальних громад (в частині медичної субвенції), 

направлені на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним та 
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медичним працівникам, касові видатки по субвенціям проведені відповідно у 

сумах 63116,8тис. грн та 49021,2 тис. грн. 

За рахунок коштів субвенцій, отриманих з обласного бюджету за рахунок 

коштів державного бюджету, проведено видатків на суму 135999,7тис.грн, з 

них:  

1) на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів – 238,7 тис. грн;  

2) на надання пільг та житлових субсидій населенню – 47642,4 тис. грн;  

3) на виплату допомоги сім'ям з дітьми та державної соціальної допомоги 

на дітей-сиріт – 81305,9 тис. грн.; 

4) на придбання житла дітям-сиротам – 712,3 тис. грн.;  

5) на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти “Нова українська школа”1258,0тис.грн. (придбання дидактичного  

матеріалу– 307,8 тис.грн, сучасних меблів для початкових класів– 324,9 тис.грн, 

комп'ютерного обладнання та мультимедійного контенту – 541,3 тис.грн, 

музичних інструментів – 55,5 тис.грн., на підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників – 28,8 тис. грн.); 

6) на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 19,0тис. грн; 

7) на здійснення переданих видатків у сфері освіти на заробітну плату 

працівників інклюзивно-ресурсного центру 647,3 тис. грн.; 

8) на придбання  обладнання та оснащення ресурсних кімнат  – 225,9 

тис.грн.;  

9) на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти 

(придбання персональних комп'ютерів та послуг з доступу до Інтернету 

закладів загальної середньої освіти) – 1066,3 тис.грн. 

10) на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань – 495,6 тис. грн; 

11) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я (на 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та оплату праці 

працівникам закладів охорони здоров`я, що надають медичну допомогу 

внутрішньо переміщеним особам) – 1100,1 тис. грн. 

12) на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров'я у сільській місцевості (на придбання службового автотранспорту для 

медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 

забезпечення телемедичним обладнанням) – 1288,2тис.грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету проведені видатки на загальну 

суму 4600,6тис.грн, з них: 

1) на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у  

2019 році – 1599,8тис.грн, кошти направлені на виплату матеріальної допомоги 

громадянам району в сумі 549,1тис.грн, на придбання предметів, матеріалів для 

закладів освіти та проведення поточних ремонтів закладів освіти в загальній 

сумі 503,0тис.грн, на  придбання предметів, матеріалів для закладів охорони 

здоров’я – 22,0 тис. грн, на поточні придбання для будинків культури(клубів) та 
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ремонту пам’ятників – 150,9тис.грн, на ремонт спортивної зали – 250,0тис.грн, 

на благоустрій та вуличне освітлення  – 124,9тис.грн;   

2) на соціально економічний розвиток (КП Райводоканал) – 2900,0 

тис.грн.; 

3)на капітальні видатки та облаштування об'єктів соціально- культурної 

сфери (забезпечення телемедичним обладнанням амбулаторій у сільській 

місцевості) – 87,8 тис.грн.; 

4) на підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів 

охорони здоров'я – 13,0 тис. грн. 

Видатки за рахунок трансфертівз місцевих бюджетів районного  рівня 

склали 9926,1тис.грн. Кошти спрямовані на утримання закладів охорони 

здоров’я, соціального захисту та фізкультури  в сумі 8934,7 тис.грн., на 

лікування хворих на цукровий, нецукровий діабет та придбання реактивів –                                  

474,9,0 тис.грн., на проведення медичного огляду працівників закладів освіти, 

які розташовані на території Перещепинськоїта Піщанськоїоб’єднаних 

територіальних громад – 317,0 тис.грн., на підтримку статутної діяльності 

комунального підприємства “Райводоканал” – 79,5 тис.грн., на придбання 

магнітно-маркерних дошок, мультимедійного комплексу, музичної апаратури 

та медіа проекторів з екраном для закладів освіти Вільненської, 

Новостепанівської сільських та Гвардійської селищної ради – 70,0тис.грн., на 

заміну вікон і дверей у Попасненській ЗОШ – 50,0 тис.грн. 

З районного бюджету надані трансферти бюджетам інших рівнів в 

загальній сумі  78101,9тис.грн., з них: 

1) реверсна дотація державному бюджету – 35122,1тис.грн., субвенція  

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

– 7598,4 тис.грн.,  

2) субвенції обласному бюджету на забезпечення поповнення 

регіонального матеріального резерву – 33,2 тис.грн. та на заходи та роботи з 

територіальної оброни та мобілізації підготовки місцевого значення –61,5 

тис.грн.,  

3) трансферти бюджетам місцевого самоврядування в загальній сумі 

35286,7тис.грн., з них: дотації на утримання дитячих дошкільних закладі, 

будинків культури і клубів – 26996,0 тис.грн., дотаціїна утримання філій 

комунального закладу Перещепинської школи мистецтв (на території  

Гвардійської та Черкаської рад) та закладів бібліотечної системи –                                  

2694,0 тис.грн., субвенції на придбання, поточні та капітальні ремонти, 

реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери – 977,6 тис.грн., на 

придбання дитячих, спортивних майданчиків – 1238,0 тис.грн.,на поточний 

ремонт доріг комунальної власності – 1854,2 тис.грн., на будівництво 

свердловини питної води – 500,0 тис.грн., на вуличне освітлення – 396,4 

тис.грн., на матеріальну допомогу незахищеним верствам населення – 350,0 

тис.грн, на погашення кредиторської заборгованості – 133,5 тис.грн., на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

на об’єкт Піщанської  ОТГ – 147,0 тис.грн. 
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Протягом звітного періоду організовувалася та проводилася робота щодо 

виконання показників доходної частини зведеного бюджету району, 

ефективного та цільового використання бюджетних коштів розпорядниками 

коштів районного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування 

 

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ. 
 

Райдержадміністрацією приділяється велика увага забезпеченню 

ефективного та прозорого здійснення закупівель за бюджетні кошти. 

Здійснюється навчання представників замовників, а також представників 

бізнес-кіл принципам роботи у системі ProZorro.  

За рейтингом організаторів системи ProZorro, станом на 01.01.2020 

Новомосковська райдержадміністрація (підпорядковані структури) за 

показниками 2019-2020 років займає 10 місце серед райдержадміністрацій 

області.  

Протягом 2019 року райдержадміністрацією (підпорядкованими структурами) 

зареєстровано 286 закупівель на загальну суму 94,8 млн грн., очікувана 

економія – 2,7 млн грн. Завершено на звітну дату 247 закупівель  (71,2 млн грн.) 

з отриманою економією – 2,7 млн грн 

 

 

 

 

ЕКОНОМІКА. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ. 
    

Протягом 2019 року значна увага приділялась роботі промислових 

підприємств, які розташовані на території району. Пріоритетними завданнями 

на 2019 рік були нарощування обсягів виробництва та реалізації промислової 

продукції, збереження існуючих та створення нових робочих місць на 

підприємствах району.  

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-жовтень 2019 року 

складає 1413,2 млн грн. або 77,1 % до відповідного показника 2018 року.  

За січень-жовтень 2019 року спостерігається збільшення обсягів 

виробництва (в натуральному виразі) деяких видів продукції харчової 

промисловості, продуктів хімічних; виробництва одягу, пластмасових виробів,  

феросплавів, обладнання промислового для перероблення м’яса або птиці та 

частин до нього. Так, у порівнянні з відповідним періодом 2018 року, обсяги 

виробництва води мінеральної негазованої, напоїв безалкогольних збільшились 

на 14,7 % - 15,1 %, пива солодового – у 2 рази; кормів готових для тварин – на 

11,2 %, обсяги виробництва одягу (костюмів, комплектів, светрів, пуловерів, 

кардиганів, трикотажу спіднього) збільшились на 1,2 % - 28,3 %; виробництво 

деяких видів продуктів хімічних збільшилось на 9,5 %; обсяг виробництва 

деяких видів пластмасових виробів склав 107,1 %, феросплавів – 115,5 %; обсяг 
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виробництва обладнання промислового для перероблення м’яса або птиці 

збільшився у 3 рази, частин такого обладнання склав 103,9 %. 

Серед загальних причин, які стримують розвиток промислового 

виробництва, варто зазначити такі: зниження платоспроможності на 

внутрішньому ринку, високі тарифи на енергоресурси та залізничні 

перевезення, високі відсоткові ставки на кредитні ресурси та інші. 

За звітний період спостерігається зменшення обсягів виробництва 

кондитерських виробів на 16,8 %, води мінеральної газованої – на 8,8 %, 

футболок, брюк та бриджів, жакетів, панчішно-шкарпеткових виробів (на 11,2 

% - 61,6 %), виробів з металів чорних та алюмінію (на 2,9 % – 11,8 %). 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 
 

Станом на 01 липня 2019 року обсяг прямих іноземних інвестицій в 

районі (акціонерний капітал) склав 8975,5 тис доларів США, що становить  

104,2 % відповідного показника на початок року.  

Традиційно відзначено День Європи, у рамках якого на території району 

проведено інформаційні, культурно-мистецькі, спортивні і розважальні заходи, 

які всебічно висвітлювались у засобах масової інформації.  

Райдержадміністрацією поширювались серед потенційно зацікавлених 

підприємств району інформаційні матеріали щодо проведення міжнародних 

виставково-ярмаркових заходів. 

 

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА, ПІДПРИЄМНИЦТВО. 

                               

За даними Новомосковської державної податкової інспекції Дніпровсько-

Новомосковського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області, станом на 

01.01.2020 кількість малих підприємств складає 572 одиниці (102,3 % до 

показника 2018 року), середніх – 16 одиниць (на рівні 2018 року), підприємців-

фізичних осіб – 1896 (105,9 % до показника 2017 року), чисельність найманих 

працівників у малому підприємництві складає 3209 осіб (121,6 % до показника 

2018 року), у середньому підприємництві – 3121 особа (103,4 % до показника 

2018 року), у підприємців-фізичних осіб – 1201 особа (станом на 01.01.2019 – 

846 осіб). 

Упродовж 2019 року з метою створення сприятливого підприємницького 

середовища у межах районної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва на 2019 – 2020 роки забезпечено упровадження системних 

заходів з оптимізації державного регулювання та розвитку підприємництва, а 

саме: 

1) здійснення моніторингу виконання вимог чинного законодавства 

України з питань державної регуляторної політики органами місцевого 

самоврядування району; 

2) здійснення райдержадміністрацією державної регуляторної політики 

згідно Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 
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господарської діяльності”. З цією метою було прийнято розпорядження голови 

райдержадміністрації від 28 листопада 2019 року № Р-414/0/328-19 “Про 

затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2020 рік” та опубліковано на сайті Новомосковської райдержадміністрації і в 

районній газеті “Присамарська нива”. Протягом 2019 року Новомосковською 

районною державною адміністрацією регуляторні акти не приймались; 

3) проведення засідань координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва згідно затвердженого графіка; 

4) надання Новомосковським міськрайонним центром зайнятості 

фінансової підтримки у вигляді одноразової виплати допомоги для організації 

підприємницької діяльності; 

5) організація та залучення до навчання підприємців району. 

 

ТОРГІВЛЯ, ПОСЛУГИ. 
 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних 

осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 

січні-вересні 2019 року склав 159,1 млн грн. Індекс фізичного обсягу 

роздрібного товарообороту (у порівняних цінах) до січня-вересня 2018 року 

склав 87,2 %.  

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг за 

січень-вересень 2019 року склав 206,7 млн.грн; частка послуг, реалізованих 

населенню, складає 24,1 %. 

 

АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС. 

      
Завдяки сприятливим погодно-кліматичним умовам, досвіду та зусиллям 

сільськогосподарських товаровиробників у 2019 році по району проведено: 

збирання з загальної площі 74,6 тис. га. 406,5 тис. тонн зернових культур 

при урожайності 54,5 ц/га; 

ранніх зернових з площі 48,0 тис. га зібрали  228,9 тис. тонн з середньою 

урожайністю 47,6 ц/га; 

зібрано кукурудзи 177,5 тис. тонн при урожайності 67,0 ц/га; 

соняшником було засіяно 29,3 тис. га, отримано 87,8 тис. тонн при 

урожайності 30,0 ц/га; 

при урожайності 616 ц/га з площі 352 га одержано 21,7 тис. тонн 

цукрового буряку. 

Посіяно озимих культур під урожай 2020 року 24,6 тис. га, в тому числі 

22,6 тис. га на зерно. Посіви озимих знаходяться в доброму стані. 

Сільгосппідприємства району, з метою збільшення продукції 

тваринництва, продовжують нарощувати поголів’я: свиней на 992 гол. та птиці 

на 936,7 тис. гол. до відповідного періоду минулого року, згідно необхідних 

технологічних процесів незначно зменшено поголів’я великої рогатої худоби. 
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Надій молока від однієї корови зріс на 8,5 % проти минулого року і становить 

5759 кг. 

Обсяг виробленої валової продукції склав 1508,3 млн грн., що на  

24,4 млн грн. (1,2 %) більше, ніж в у 2018 році. 

Бюджетну дотацію за утримання поголів’я корів відповідно до 

законодавства отримали 6 господарств району в сумі 3,1 млн грн. 

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, зайнятого в 

сільському господарстві – 8839 грн., що на 1705 грн. більше, ніж в  

2018 році. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.  

У 2019 року сплачена орендна плата за земельні паї у сумі 94,7 млнгрн, 

що позитивно впливає на покращення рівня життя населення району. 

Придбано 33 одиниці техніки та обладнання, в тому числі 3 трактори, 2 

зернозбиральних комбайни. 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

 
Обсяг капітальних інвестицій, здійснених протягом січня-червня  

2019 року за рахунок різних джерел фінансування становить 192,9 млн. грн. 

 Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти 

підприємств та організацій. Частка інвестицій, профінансованих з обласного, 

районного та місцевих бюджетів протягом 2019 року, спрямована на 

будівництво, реконструкцію та ремонт невиробничих об'єктів комунальної 

власності Новомосковського району, в тому числі:  

за рахунок коштів обласного бюджету –  12,9 млн. грн.; 

за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів місцевого 

самоврядування району – 19,4 млн. грн., з яких направлено на: 

заклади освіти та дошкільні навчальні заклади – 9,6 млн. грн.; 

заклади охорони здоров’я – 1,8 млн. грн.; 

заклади культури – 0,8 млн. грн.; 

житлово-комунальне господарство – 7,2 млн. грн. 

За рахунок власних коштів населення (індивідуальне житлове 

будівництво) обсяг капітальних вкладень, спрямованих в житлове будівництво 

становить 61,1млн. грн., зазначена сума – це власні кошти населення.  

За січень-вересень 2019 року введено в експлуатацію 5319 м2 житлової 

площі (враховуючи, що з 2018 року загальна площа житла обраховується по 

житлових будівлях нового будівництва). 

 

РОЗБУДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ. 

БУДІВНИЦТВО. РЕКОНСТРУКЦІЯ. РЕМОНТ. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. 
      

У 2019 році були визначені пріоритетні завдання у галузі житлово-

комунального господарства та проведений аналіз виконання запланованих 

заходів.  
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З метою поліпшення стану вуличного освітлення та покращення умов 

проживання населення у 2 населених пунктах району (смт. Губиниха,                           

с. Василівка) здійснено  поточний ремонт вуличного освітлення на загальну 

суму 708,8 тис. грн. У сфері водопровідно - каналізаційного господарства 

заходи були спрямовані на роботи по проведенню очищення водопровідних та 

каналізаційних систем в смт. Губиниха, будівництво розвідувально - 

експлуатаційних свердловин для водопостачання в смт. Губиниха, 

реконструкцію водоочисних споруд в с. Голубівка (І та ІІ черги).  

Відповідно до плану заходів, спрямованих на поліпшення стану 

навколишнього природного середовища, благоустрою, озеленення і приведення 

у належний санітарний стан територій населених пунктів району силами 

територіальних громад було ліквідовано 16 стихійних сміттєзвалищ,  

упорядковано території 45 пам’ятних місць.  

З метою забезпечення підготовки об’єктів житлово-комунального 

господарства та соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років, 

райдержадміністрацією спільно з відповідними організаціями забезпечено 

координацію виконання робіт з підготовки та входження в опалювальний сезон. 

У звітному році проведено капітальний та поточний ремонт доріг 

комунальної власності на суму 5000,1 тис. грн., відремонтовано 11,3 тис. м2 

дорожнього покриття. 

 

 

 

ТРАНСПОРТ. 
 

У Новомосковському районі всі населені пункти забезпечені 

транспортним сполученням із містом Новомосковськ та обласним центром.  

Перевезення громадян на міжміських та приміських автобусних 

маршрутах загального користування здійснюють 5 підприємств різних форм 

власності. 

Основним виконавцем послуг перевезення пасажирів на приміському 

сполучені (58 одиниць) та міжміському сполучені (7 одиниць) є товариство з 

додатковою відповідальністю "Новомосковське автотранспортне підприємство" 

На виконання вимог Закону України"Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту" транспортники, які надають послуги жителям району, 

перевезення пільгової категорії громадян здійснюють за вищезазначеним 

законом. 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. 
 

У 2019 році були визначені пріоритетні завдання у галузі житлово-

комунального господарства та проведений аналіз виконання запланованих 

заходів.  
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З метою поліпшення стану вуличного освітлення та покращення умов 

проживання населення у 2 населених пунктах району (смт. Губиниха,                           

с. Василівка) здійснено  поточний ремонт вуличного освітлення на загальну 

суму 708,8 тис. грн. У сфері водопровідно - каналізаційного господарства 

заходи були спрямовані на роботи по проведенню очищення водопровідних та 

каналізаційних систем в смт. Губиниха, будівництво розвідувально - 

експлуатаційної свердловини для водопостачання в смт. Губиниха, 

реконструкцію водоочисних споруд в с. Голубівка (І та ІІ черги).  

Відповідно до плану заходів, спрямованих на поліпшення стану 

навколишнього природного середовища, благоустрою, озеленення і приведення 

у належний санітарний стан територій населених пунктів району силами 

територіальних громад було ліквідовано 16 стихійних сміттєзвалищ,  

упорядковано території 45 пам’ятних місць.  

З метою забезпечення підготовки об’єктів житлово-комунального 

господарства та соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років, 

райдержадміністрацією спільно з відповідними організаціями забезпечено 

координацію виконання робіт з підготовки та входження в опалювальний сезон. 

У звітному році проведено поточний ремонт доріг комунальної власності 

на суму 1124,833 тис. грн., відремонтовано 3,28 тис м2.. 

 

ОХОРОНА НАВКОЛІШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. 

 

Райдержадміністрація, дотримуючись вимог Закону України "Про 

охорону навколишнього природного середовища" та Закону України "Про 

природно – заповідний фонд України", з метою забезпечення режиму охорони 

об’єктів природно – заповідного фонду, у межах повноважень, проводить 

інформування населення про види господарської діяльності, здійснення яких 

дозволяється, забороняється або обмежується на заповідних територіях 

Новомосковського району. 

Для покращення екологічного стану території району, активно 

проводяться заходи з озеленення територій населених пунктів та заліснення 

земель. У рамках виконання заходів безстрокової Всеукраїнської акції "За чисте 

довкілля" в районі з березня 2019 року громадянами району висаджено 2030 

дерев та 330 кущів, прибрано від сміття 595,0 га парків, скверів, прибудинкових 

територій, 694 км узбіччя місцевих та державних автодоріг. Проводилися 

заходи з ліквідації карантинних рослин та бур’янів. 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ. 

 
Створення центрів надання адміністративних послуг (надалі - ЦНАП) є 

одним з пріоритетних завдань Уряду. З метою забезпечення доступності за 

спрощення одержання адміністративних послуг під час їх надання при 

Новомосковській райдержадміністрації створено ЦНАП як структурний 

підрозділ. 
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Одним із важливих напрямків діяльності ЦНАП є створення зручних та 

доступних умов спілкування громадян району з владою, забезпечення надання 

адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із 

суб’єктами звернення та суб’єктами надання адміністративних послуг. 

Станом на 01.01.2020 року до переліку послуг, які можна отримати через 

ЦНАП включено 110 адміністративних послуг. За 2019 рік до ЦНАП надійшло 

9033 заяви. Надано послуг 8487, з них: 

внесення запису про скасування державної реєстрації прав – 1; 

внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно у зв’язку з допущення технічної помилки з вини державного 

реєстратора прав на нерухоме майно – 10 ; 

внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно у зв’язку з допущення технічної помилки не з вини державного 

реєстратора прав на нерухоме майно – 7 ; 

внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право 

власності та суб’єкта цього права, інші речові права та суб’єкта цих прав, 

обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, що містяться у 

державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов’язані з 

проведенням державної реєстрації прав – 14; 

державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно – 1425; 

державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, 

обтяження права на нерухоме майно – 1; 

державна реєстрація обтяження права на нерухоме майно – 112; 

державна реєстрація права власності на нерухоме майно – 691; 

надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно – 1421; 

скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно     

– 6; 

видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки – 8; 

видача висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки - 27; 

надання містобудівних умов і обмежень земельної ділянки – 141; 

державна реєстрація створення громадського об’єднання – 1; 

видача висновку про погодження документації із землеустрою -177; 

видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки – 1236; 

видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

державного фонду документації із землеустрою – 6; 
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видача  довідки з Державної статистичної звітності про наявність земель 

та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями ( за даними 

форми 6-зем.)- 667;  

внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про земельну ділянку – 180; 

державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 

земельного кадастру – 471; 

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювання з картографічної основи д державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану) – 601; 

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку – 1206;  

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про землі у межах території адміністративно-

територіальних одиниць – 24; 

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, 

що містить узагальнену інформацію про землі (території) – 18; 

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру    

-1; 

видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки 

про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним 

видом ії цільового призначення ( використання) – 32; 

виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу – 1; 

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель -2. 

 

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ. 

 
Протягом 2019 року архівний відділ райдержадміністрації прийняв на 

державне зберігання 580 справ управлінської та виборчої документації від: 

Миколаївської сільської ради (26 справ), Керносівської сільської ради (48 справ), 

Голубівської сільської ради (37 справ), Спаської сільської ради (75 справ), 

Губиниської селищної ради (87 справ), Новомосковської районної державної 

адміністрації (50 справ), Новомосковської районної ради (68 справ), відділу 

статистики у Новомосковському районі (121 справу), Новомосковської міської 

виборчої комісії(68 справ), що на 313 % більше ніж у 2018 році. 

На виконання завдань і заходів, передбачених Програмою здійснення 

контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного 

фонду на 2009-2019 роки перевірено 3 архівні фонди – 521 справа. 
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Протягом 2019 року проведено 9 засідань експертної комісії архівного 

відділу райдержадміністрації, за результатами яких погоджено 733 справи 

постійного зберігання, 66 одиниць зберігання документів з кадрових питань 

(особового складу), акти про вилучення для знищення документів не внесених до 

Національного архівного фонду (3816 справ), 1 положення про архівний підрозділ, 

2 положення про експертні комісії та 5 номенклатур справ. 

Проведено експертизу цінності та технічне опрацювання документів в 

Керносівській, Голубівській, Миколаївській сільських радах та Губиниській 

селищній раді, Новомосковській районній раді, Новомосковській районній 

державній адміністрації, відділі культури, туризму, національностей та релігій 

Новомосковської райдержадміністрації, управлінні Державної казначейської 

служби у Новомосковському районі, Новомосковській міській виборчій комісії. 

Протягом 2019 року архівним відділом було виконано 188 запитів 

майнового характеру (про землекористування фізичних та юридичних осіб, про 

надання дозволів на будівництво об’єктів містобудування, про визнання права 

власності або передавання у власність житла) та 56 запитів соціально-правового 

характеру (підтвердження навчання, трудового стажу (прийняття, звільнення, 

переведення з посади тощо)).  

Громадянам, які протягом року працювали у читальній залі, всього було 

видано 69 архівних справ.  

Протягом 2019 року проведено 6 фотодокументальних виставок: 

1). Українська революція 1917 – 1921 років; 

2). 80-річчя з дня проголошення Карпатської України;  

3). Запровадження державної служби в Україні; 

4). До Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України; 

5). Бій під Крутами;  

6). До вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. 

З метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний 

архівний фонд, вдосконалення організації та проведення експертизи цінності 

документів юридичних осіб у діяльності яких утворюються документи 

Національного архівного фонду,  надання організаційно-методичної допомоги 

архівним відділом райдержадміністрації було проведено 2 тематичні перевірки в 

структурних підрозділах райдержадміністрації: відділі діловодства і контролю 

апарату райдержадміністрації та відділі освіти. 

 

 

РИНОК ПРАЦІ. 
 

Серед основних пріоритетів діяльності райдержадміністрації – 

забезпечення прав громадян на працю, гідну її оплату і соціальний захист.                 

У 2019 році в Новомосковському міськрайонному центрі зайнятості (далі – 

Центр зайнятості) взято на облік 2179 безробітних громадян. Статус 

безробітного протягом 2019 року отримали 1486 мешканців Новомосковського 

району.  
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Станом на 01 січня 2020 року на обліку в Центрі зайнятості перебувало 

746 безробітних мешканців району. В порівнянні, станом на 01 січня 2019 року 

на обліку перебувало 760 безробітних громадян. 

В загальній чисельності безробітних громадян, які перебували на обліку в 

Центрі зайнятості на кінець звітного періоду питома вага жінок склала                            

47,3 % (минулорічний показник – 41,2 %). Питома вага молоді у віці до                    

35 років станом на 01 січня 2020 року склала 25,9 % (станом на 01 січня 2019 

року – 31,4 %). 

Протягом звітного періоду звіти про заплановане масове вивільнення 

працівників надали 2 підприємства Новомосковського району на 125 осіб.  

Найбільші обсяги запланованого вивільнення працівників надали 

наступні роботодавці: 

1) ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика» - 90 осіб, у зв’язку із 

скороченням ринків збуту виготовленої продукції. Масове вивільнення 

працівників у 2019 році не відбулося. 

2) Перещепинська міська рада – 30 осіб, у зв’язку із скороченням 

чисельності штату бібліотек – філій КЗК «Централізована система публічних 

бібліотек Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади 

Дніпропетровської області». При відвідуванні підприємства встановлено, що до 

центру зайнятості може звернутися 2 особи. 

Центром зайнятості протягом звітного періоду постійно велась робота по 

збору інформації про наявність вакансій на підприємствах.  

Станом на 01 січня 2020 року по Новомосковському району 

зареєстровано 118 вакантних посад. 

За 2019 рік одноразову виплату допомоги для організації 

підприємницької діяльності отримав 1 безробітний. Безробітний започаткував 

бізнес з ремонту комп’ютерів та периферичного устаткування.  

Заборгованість за 2019 рік з виплати заробітної плати по підприємствам 

та установам району відсутня.  

Протягом 2019 року проведено 12 засідань робочої групи з питань 

легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Питання легалізації 

виплати заробітної плати серед суб’єктів господарювання в Новомосковському 

районі знаходиться на постійному контролі фахівців Новомосковської 

райдержадміністрації. 

 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА. 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ. 
 

На 01 січня 2020 року державну допомогу отримують 4503 особи. 

Виплачена із державного бюджету сума різних видів державних соціальних 

допомог складає 81,3 млн. грн.  

Загальні суми виплачених допомог у 2019 році:  

сім’ям з дітьми – 44,7 млн. грн.; 
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малозабезпеченим сім’ям – 5,8 млн. грн.; 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 15,2 млн. грн., 

що в порівняні з попереднім роком на 20,8% більше (за 2018 рік виплачено     

12,5 млн.грн). 

Станом на 01 січня 2020 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі перебуває на обліку 13 608 осіб, які мають право на пільги.  

За призначенням житлових субсидій станом на 01 січня 2020 року 

звернулось 2893 громадян. Житлові субсидії нині отримують 4,9 тис. сімей. На 

01 січня 2020 року виплачено отримувачам субсидії у готівковій формі  

8,08 млн. грн. Крім того, по діючим у 2019 році субсидіям, виконано  

55764 перерахунків без особистих звернень громадян ( у тому числі в 

автоматичному режимі). Із загальної кількості отримувачів 288 сімей 

скористалися субсидією на тверде паливо та скраплений газ. 

На кінець звітного періоду на обліку в управлінні соціального захисту 

населення райдержадміністрації перебувало 693 багатодітні родини, в яких на 

вихованні перебуває 2259 дітей, в тому числі: 554 сім’ї, в яких виховуються 

троє дітей; 98 сімей – четверо дітей; 30 сімей – п’ятеро дітей; 8 сімей – шестеро 

дітей; 2 сім’ї – семеро дітей; 1 сім’я, де виховується восьмеро дітей. 

Протягом 2019 року в рамках «Комплексної програми соціального 

захисту населення Новомосковського району на 2015 – 2019 роки» надана 

одноразова матеріальна допомога 330 особам на суму 840,5 тис. грн.  

З метою підвищення рівня обізнаності громадян щодо призначення 

державних соціальних допомог при управлінні соціального захисту населення 

Новомосковської районної державної адміністрації працює телефонна «Гаряча 

лінія» ( тел. (05693) 7-10-50). 

Інформація стосовно умов та порядку призначення субсидій, соціальних 

допомог, компенсацій та пільг розміщується на офіційному веб-сайті 

Новомосковської районної державної адміністрації, стендах управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації та на інформаційних 

стендах сільських та селищних радах. 

Оздоровлення дітей в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» та 

Міжнародному дитячому центрі «Артек» проходить за рахунок коштів 

державного бюджету. Підбір та направлення дітей за путівками згідно договору 

з Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації здійснює 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації. 

В період з січня по грудень 2019 року було оздоровлено в УДЦ «Молода 

гвардія» 25 дітей і в МДЦ «Артек» 27 дітей пільгових категорій.  

Декілька слів щодо роботи територіального центру. Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 

Новомосковському районі проводить роботу по забезпеченню в межах 

повноважень реалізації завдань соціальної політики в районі. У його структурі 

функціонують 2 відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного 

перебування, відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги. Кожен соціальний робітник відділення соціальної допомоги вдома 
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обслуговує від 8 до 12 підопічних. На сьогодні відділеннями соціальної 

допомоги вдома надаються послуги 801 особі, відділенням денного 

перебування – 644 особам, відділенням організації надання адресної 

натуральної та грошової допомоги – 509 особам, 212 громадянам надаються 

послуги на платній основі. 

Територіальний центр соціального обслуговування через свої відділення в 

2019 році надав соціальні послуги 2263 громадянам. 

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

 

Протягом 2019 року в Новомосковському районі призначено 820 пенсій, 

проведено 936 поточних перерахунків пенсій, встановлено та збільшено  

11 пенсій відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед 

Україною». У повному обсязі забезпечувалася виплата пенсіонерам, які 

перемістилися з тимчасово окупованої території України і підлягають 

спрощеному порядку постановки на пенсійний облік. На 1 січня 2019 року в 

районі отримують пенсії 267 переселенців. Середній розмір пенсії на 1 січня  

2019 року склав 2354 грн, що на 7,3 % більше ніж в 2018 році. Загальна 

кількість пенсіонерів по району становила 17650 осіб. 

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ АТО І ЧЛЕНІВ ЇХНІЇ СІМЕЙ. 
 

Станом на 01 січня 2020 року на обліку в управлінні соціального захисту 

населення для отримання пільг перебуває 1515 учасників антитерористичної 

операції , з них: 45 – осіб з інвалідністю внаслідок війни, 46 – членів сім’ї 

загиблих ветеранів війни. 

За рахунок коштів районного бюджету, виділених на фінансування цих 

доповнень до «Комплексної програми соціального захисту населення 

Новомосковського району на 2015 – 2019 роки» у 2019 році надано одноразову 

матеріальну допомогу 18 членам сімей загиблих під час проведення 

антитерористичної операції по 10 000 грн. кожному на загальну суму – 180 тис. 

грн.; 133 учасникам антитерористичної операції виплачена допомога на суму –

74,6 тис. грн. Загальна сума виплат за 2019 рік складає 254,6 тис. грн. 

За рахунок коштів районного бюджету, виділених на фінансування цих 

доповнень до «Комплексної програми соціального захисту населення 

Новомосковського району на 2015 – 2019 роки» у 2019 році надано одноразову 

матеріальну допомогу 18 членам сімей загиблих під час проведення 

антитерористичної операції по 10 000 грн. кожному на загальну суму – 180 тис. 

грн.; 133 учасникам антитерористичної операції виплачена допомога на суму –

74,6 тис. грн. Загальна сума виплат за 2019 рік складає 254,6 тис. грн. 

За рахунок державного бюджету в санаторно-курортних закладах України 

оздоровлено 9 учасників антитерористичної операції, надано послуги з 

психологічної реабілітації 6 учасникам АТО. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ. 

 

На 01 січня 2020 року в районі обліковано 694 осіб, які переїхали з 

тимчасово окупованої території та районів проведення АТО (534 сім’ї). За 

щомісячною адресною допомогою для покриття витрат на проживання, у тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг, на 01 січня 2020 року звернулася 

275 родин зазначеної категорії. Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації продовжило 51 особі виплату державної соціальної 

допомоги за місцем тимчасового проживання. 
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ТА БАГАТОДІТНИХ РОДИН. 

 

Станом на 01 січня 2020 року на первинному обліку в районі перебуває  

240 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 75 дітей 

сиріт та 165 дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Під опікою громадян перебуває 145 дітей. В прийомних сім`ях 

виховується 25 дітей, в дитячих будинках сімейного типу виховується  

43 дитини. В інтернатних закладах перебуває 8 дітей. В навчальних закладах – 

10 дітей. Проживають в сім’ях родичів та знайомих – 9 дітей. 

Протягом 2019 року в дитячі будинки сімейного типу влаштовано 3 

дитини.  

Протягом 2019 року 17 дітей було передано під піклування громадян,  

1 дитина усиновлена, 3 дитини влаштовані  до прийомної сім’ї.  

В банку даних потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів, які 

мають намір створити прийомну сім'ю кандидатів немає.  

На обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 5 сімей. Протягом  

2019 року 1 родина усиновила 1 дитину, що перебувала на первинному обліку в 

Новомосковському районі. 

Протягом 2019 року працівники служби у справах дітей брали участь у  

105 судових засіданнях, які стосувалися соціально-правового захисту дітей. 

 

 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА. 

                               

На території Новомосковського району освітні послуги надають  

32  заклади освіти. 

Дошкільну освіти в нашому районі надають 10 закладів дошкільної освіти 

та 8 навчально – виховних комплексів "Школа – дошкільний заклад". Різними 

формами дошкільної освіти в районі охоплено 875 дітей (91 % від потреби), 

Діти старшого дошкільного віку охоплені дошкільним вихованням 100%. 

З січня 2019 року розпочало функціонування дошкільне відділення 

Миколаївського опорного закладу освіти.  

Заклади дошкільної освіти беруть активну участь у впровадженні 

інноваційних проектів. 
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Впродовж року педагоги  дошкільного навчального закладу 

“Дюймовочка” Губиниської селищної ради  працювали над впровадженням 

дослідно–експериментальної роботи “Сталий розвиток дітей дошкільного віку” 

в рамках міжнародного проекту “Освіта для сталого розвитку в дії”. 

В 20 закладах загальної середньої освіти навчаються 3313 учнів. 

В закладах освіти функціонують 20 груп продовженого дня, які 

відвідують 580 учнів.  

В Василівському навчально-виховному комплексі, Черкаській, 

Мар"янівській, Всесвятській, Спаській школах, Губиниському опорному 

закладі освіти функціонують класи з інклюзивною формою навчання. За 

інклюзивною програмою отримують освіту 9 дітей. 

Держава гарантує дитині право на охорону здоров'я, сприяє створенню 

безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, раціонального 

харчування, формування навичок здорового способу життя. 

Згідно зі ст. 25 Закону України "Про освіту", у всіх навчальних закладах 

району організоване гаряче харчування. В 20 закладах загальної середньої 

освіти працює 20 їдалень. Учні всіх шкіл району мають можливість отримувати  

гаряче харчування та буфетну продукцію. 

Учні 1-4 класів (1381 особа), а також діти пільгової категорії (діти сироти, 

діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти 

чорнобильців, діти з особливими освітніми потребами, діти, батьки яких на 

даний час перебувають у зоні АТО, діти, переселенці зі східних областей) 

харчуються безкоштовно. На це з районного бюджету було використано майже 

4 млн. грн. Безкоштовним харчуванням охоплено біля 60% від загальної 

кількості всіх учнів. 

Пріоритетними напрямками роботи в організації харчування районна 

влада вважає: 

1) створення безпечних умов для повноцінного харчування учнів; 

2) забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів;  

3) забезпечення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій; 

4) продовження оновлення технологічного обладнання харчоблоків 

загальноосвітніх навчальних закладів та утримання його у робочому стані. 

На виконання державної програми "Шкільний автобус" на балансі відділу 

освіти знаходиться 8 шкільних автобусів, якими безкоштовно до місця 

навчання та в зворотному напрямку підвозиться 412 учнів (100% від потреби).  

В закладах освіти району функціонує 22 комп’ютерних класи. В 2019 році 

для закладів освіти,за кошти обласного та місцевого бюджетів, позабюджетні 

кошти придбано 108 одиниць комп’ютерної техніки  

 Всі заклади освіти підключені до мережі Інтернет, мають власні веб-сайти. 

Для формування цілісного уявлення про природу учні закладів загальної 

середньої освіти району беруть активну участь у різних конкурсах, а саме: 

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс "Колосок" (75 учнів), 

Міжнародна природнича гра "Геліантус" (54 учні), Міжнародний конкурс по 

інформатиці "Бобер" (76 учнів), Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня" (54 
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учнів), Міжнародний математичний конкурс-гра "Кенгуру" (210 учнів), 

відкритий обласний турнір юних математиків "Еврика" (250 учнів), 

Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник" 

(81 учень). 

На забезпечення відпочинку та оздоровлення в 2019 році з районного 

бюджету було виділено 1012800 грн, з них на організацію харчування в 

пришкільних таборах відпочинку 308800 грн та 704000 грн на придбання 

путівок на оздоровлення в стаціонарні оздоровчі заклади.  В закладах загальної 

середньої освіти працювало 20 таборів відпочинку з денним перебуванням 

(1450 дітей). 

В 15 таборах працювало 18 мовних груп. Знання з англійської мови 

удосконалювали 370 вихованців. На базі Гвардійського закладу загальної 

середньої освіти, відповідно до співпраці з громадською організацією Go Camp, 

працював іноземний волонтер. Оздоровленням на морському узбережжі було 

забезпечено  80 дітей пільгових категорій. 

Всього влітку 2019 року оздоровлено 1530 дітей. 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що навчаються 

у загальноосвітніх навчальних закладах, на 100% забезпечені шкільною та 

спортивною формами. На придбання шкільної та спортивної форми для 27 

учнів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  у 

2019  році з районного бюджету виділено 88, 2 тис. грн. 

Грошову допомогу по досягненні 18 річного віку отримали 6 дітей - сиріт 

на загальну суму 10,9 тис. грн. 

Протягом 2019 року в закладах освіти району навчалося та виховувалось 

22 дітей – переселенців з Донецької та Луганської областей. В середньому, 

витрати на одного учня становили 2204 грн, на одного вихованця – 4133 грн. 

В закладах позашкільної освіти отримують освітні послуги  

1300 вихованців. Всі гуртки та спортивні секції в закладах освіти району 

працюють на безоплатній основі. 

В закладах освіти району функціонують 5 шкільних музеїв. Музей 

Гвардійського закладу загальної середньої освіти став переможцем в обласному 

огляді – конкурсі  шкільних музеїв. 

За підсумками 2019 року 12 учнів шкіл стали переможцями ІІІ етапу 

(обласного) Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.  

Вихованці Комунального позашкільного закладу "Центр позашкільної 

освіти"  взяли участь та стали переможцями і призерами  23 Всеукраїнських, 

міжнародних та обласних конкурсів дитячої творчості. 

Вихованці дитячої юнацької спортивної школи взяли участь в  

37 районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях та отримали 

17 золотих, 21 срібну, 15 бронзових нагород. 

За підсумками обласної Олімпіади школярів дитяча юнацька спортивна 

школа Новомосковського району посіла другу місце. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. 
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Одним із пріоритетів у діяльності райдержадміністрації було і 

залишається забезпечення стабільної роботи системи охорони здоров'я, 

підвищення якості та доступності медичного обслуговування населення. В 

Новомосковському районі функціонують 4 комунальні заклади охорони 

здоров`я, а саме: комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Новомосковської районної ради”, комунальний 

заклад “Новомосковська центральна районна лікарня” Дніпропетровської 

обласної ради”, комунальний заклад “Перещепинська районна лікарня № 2” 

Дніпропетровської обласної ради” та комунальний заклад “Новомосковська 

районна стоматологічна поліклініка” Дніпропетровської обласної ради”.   

За 2019 рік в районі забезпечено роботу 17 амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини, 16 фельдшерсько-акушерських пунктів у складі 

комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Новомосковської районної ради”. 

Витрати в установах охорони здоров’я району (на 1 ліжко/день) у  

2018 році складають:  

1) по комунальному закладу “Новомосковська центральна районна 

лікарня ”Дніпропетровської обласної ради” на харчування – 12,12 грн. (в 2018 

році – 9,30 грн,) на медикаменти – 39, 61 (в 2018 році – 41,3 грн.)  

2) по комунальному закладу “Перещепинська районна лікарня №2 

”Дніпропетровської обласної ради” на харчування – 9,80 грн,  

(в 2017 році - 18,72 грн.), медикаменти – 46,15 грн. (в 2018 році – 40,28 грн). 

За 2019 рік в районі забезпечено роботу 17 амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини, 16 фельдшерсько-акушерських пунктів у складі 

комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Новомосковської районної ради”. 

У 2019 році проведений капітальний ремонт Перещепинської амбулаторії 

загальної практики-сімейної медицини та поточний ремонт Попасненської 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.  

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» № 2168-VIII від 19.10.2017 та наказу 

Міністерства охорони здоров’я № 503 від 19.03.2018 року «Про затвердження 

Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми 

декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу" у 2019 

року в Україні продовжено Національну кампанію з підписання декларацій про 

вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу «Лікар для кожної сім’ї».  

 За 2019 року 39002 жителі Новомосковського району підписали 

декларації про вибір своїх лікарів. А це означає, що майже кожен другий 
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житель району вже має лікаря якому довіряє і до якого може звернутися з будь-

якими проблемами зі здоров’ям або дізнатися, як вести здоровий спосіб життя і 

не хворіти. У будь-який момент можна змінити лікаря, підписавши декларацію 

з іншим.   

Впроваджено медичну інформаційну систему (МІС) «МедЕйр», яка 

підвищує рівень обслуговування населення, дає можливість виписувати лікарям 

електронні рецепти  згідно Урядової програми «Доступні ліки» 

В 2019 році за підтримки Новомосковської районної ради для лікарів 

загальної практики-сімейних лікарів (ЗП-СЛ) було закуплено персональних 

комп’ютерів в кількості 9 одиниць на суму 180,0 тис. грн., принтерів в кількості 

4 одиниць на суму 16 тис. грн., та багатофункціональних пристроїв в кількості 5 

одиниць на суму 40 тис. грн.  

Кожна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини підключена до 

мережі Інтернет.   

За кошти державного бюджету для КНП «ЦПМСД» НРР» у 2019 році 

було закуплено 8 комплектів обладнання для телемедицини.  

За кошти районного бюджету в 2019 році комунальним підприємством 

“Новомосковська центральна районна лікарня ”Дніпропетровської обласної 

ради” придбано медичне обладнання:  кардіологічний датчик до ультразвукової 

системи, портативний УЗД апарат, стерилізатор паровий, відео-колоноскоп, 

апарат електрохірургічний, монітор пацієнта (2 шт.), автоматичний біохімічний 

аналізатор, аналізатор сечі, відео-цистоскоп, іригатор, апарат дарсонвалізації, 

апарат ультразвукової терапії, реєстратор добовий артеріального тиску, 

реєстратор добовий ЕКГ за Холтером з програмним забезпеченням, а також 

придбано: персональні комп’ютери (18 шт.) з програмним забезпеченням для 

формування локальної мережі для роботи в національній галузевій системі            

E-HElTH, програму медичної інформаційної системи, принтер та холодильники 

(4 шт.) на загальну суму 3721,256 тис. грн.   

Проведено капітальний ремонт пологового відділення на загальну суму 

4212,988 тис. грн.  

 

КУЛЬТУРА. 
 

Станом початок 2020 року на території Новомосковського району (в тому 

числі ОТГ) забезпечено функціонування 33 будинків культури (до мережі 

Перещепинської ОТГ увійшов Шандрівський БК Юр’ївського району), 41 

бібліотеки (до Централізованої системи публічних бібліотек Перещепинської 

міської ради додалась Шандрівська бібліотека Юр’ївського району), дитячої 

школи мистецтв та її 4 філій, КЗ “Історико-краєзнавчий музей в с. Спаське 

Новомосковського району”.  

В районі діють 131 клубне формування, 28 любительських об’єднань, 91 

колективів самодіяльної творчості, а саме: інструментальні, вокально-хорові, 
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хореографічні, театральні та інші, де задіяні 2629 чол. Працює 76 дитячих 

клубних формувань, які охоплюють 1180 творчо обдарованих дітей району. 

Продовжують творчу діяльність 22 аматорські колективи, які носять почесні 

звання: 8 – “зразкових” та 14“народних”. 

За звітний період 2019 року відбулось 3290 культурно-мистецьких, 

освітніх та розважальних заходів (в тому числі державних, професійних, 

народних свят), з них урочистих районних – 30.  

Протягом року творчі колективи клубних закладів району взяли участь в 

міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних фестивалях і 

конкурсах:ХVІІI-му обласному відкритому фестивалі творчості "Веснограй -

2019", в обласному дитячо-юнацькому фестивалі "Z-ефір", на Національному 

Сорочинському ярмарку, міжрегіональному  фестивалі хореографії, вокалу, 

декоративно-прикладної творчості "Степова перлина" сел. Межова  та в 

обласному етнофестивалі – ярмарку “Петриківський дивоцвіт”. 

Відділом культури, туризму, національностей та релігій 

райдержадміністрації ведеться робота по відродженню, збереженню та 

популяризації нематеріальної культурної спадщини. Головною особливістю 

нашої місцевості унікальний старовинний Миколаївський розпис, який виник 

ще в 17 ст. на території Миколаївської сільської ради. Було відтворено 

унікальну сукню “Миколаївська пава”, яку презентувала делегація 

Новомосковського району на обласному фестивалі “Петриківський дивоцвіт”. 

За участь у фестивалі Новомосковський район отримав почесне 2 місце та 

цінний подарунок. 

З метою підтримки військовослужбовців, які повернулися із зони 

проведення антитерористичної операції після виконання бойових завдань, 

керівництвом району була прийнята участь в проведенні урочистих зустрічей 

на території селищ Черкаське та Гвардійське (військові частини А 1302,А 

0536), а також з нагоди Дня захисника України, під час яких 

військовослужбовці отримали подарунки. 

З нагоди Міжнародного Дня Захисту дітей для 180 дітей пільгових 

категорій було передплачено перегляд вистави "Кицин дім" у  

Дніпропетровському академічному театрі опери та балету. 

Напередодні Новорічних та різдвяних свят для дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які проживають в прийомних сім’ях, 

дитячих будинках сімейного типу, що функціонують на території 

Новомосковського району організовано новорічне свято за участю керівників 

району на фонду народного депутата України В.В. Бородіна. 

На території Новомосковського району на обліку та під охороною 

держави перебуває 49 пам’яток історії (45 пам’яток Другої Світової війни,         

1 пам’ятка громадянської війни та 3 пам’ятки монументального 

мистецтва).Відділом культури, туризму, національностей та релігій 

райдержадміністрації ведеться робота з власниками щодо взяття на баланс та 

проведення ремонтних і реставраційних робіт на пам'ятках архітектури  
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Протягом 2019 року обстежено 22 пам’яток історії, складено акти 

технічного стану, упорядкована документація.  

За рахунок коштів місцевого бюджету проведено поточні ремонти 

пам'яток на території Мар'янівської сільської ради, Піщанської сільської 

об’єднаної територіальної громади. 

Спеціалісти відділу культури,туризму, національностей та релігій ведуть 

збір інформації для ведення реєстру загиблих героїв АТО. Так на території 

Новомосковського району зареєстровано 23 місця поховань загиблих воїнів та 9 

пам'ятних дошок. 

Питання щодо захисту прав національних меншини залишається на 

постійному контролі райдержадміністрації. В Новомосковському районі 

проживають представники різних національних меншин. Працівниками 

культури враховують даний фактор під час планування різноманітних 

культурно-освітніх заходів та в процесі реалізації завдань соціальних програм. 

Населення району традиційно характеризується високим рівнем толерантності 

до представників різних етнічних спільнот. 

 На території району діють 35 парафій Української Православної Церкви, 

8 релігійних громад Української Православної Церкви Київського Патріархату, 

16 релігійних організацій протестантського руху. 55 релігійних організацій 

забезпечені спеціально збудованими (церкви, доми молитов) та 

пристосованими приміщеннями для здійснення своєї релігійної діяльності. 

Багато релігійних громад Новомосковського району (парафії Української 

Православної Церкви, протестантські громади) займаються благодійною 

діяльністю, надають соціальну та душпастирську допомогу малозабезпеченим 

та незахищеним верствам населення, учасникам АТО, вдовам та дітям загиблих 

військових та переселенцям з території Сходу України, де проводиться 

антитерористична операція. Серед релігійних лідерів Новомосковського району 

є служителі, які регулярно відвідують військові підрозділи української армії на 

Сході України, надаючи душпастирську та гуманітарну підтримку українським 

військовослужбовцям. 

Ситуація у релігійному середовищі є стабільною, кризові та конфліктні 

явища відсутні. 

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ. 
 

В Новомосковському районі функціонує розвинена спортивна мережа, 

яка складається з 3 ДЮСШ (комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна 

школа № 1 Новомосковського району", комунальний заклад "Дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2 Новомосковського району", комунальний заклад 

“Дитячо-юнацька спортивна школа Новомосковського району"), 2 спортивних 

організації (районна організація фізкультурно - спортивне товариство "Колос", 

федерація футболу Новомосковського району, в складі якої знаходиться 15 

спортивних колективів), 3 фізкультурно-спортивних клуби за місцем 

проживання громадян, 382 спортивних майданчиків, 3 стадіони, 24 футбольних 
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поля, 41 спортивної зали, 4 тренажерних залів, 47 приміщень для  фізично-

оздоровчих занять.  

За 2019 рік проведено 43 спортивно-масових заходи, у яких взяли участь 

12,5 тисяч учасників. 

         В 2019 році  за  підсумками участі в обласних сільських спортивних іграх 

Новомосковський район посів 2 місце серед 22 районів області (2018 рік – 2 

місце).  

      В 2019 році  найвищі досягнення були здобуті наступними спортсменами:      

  1. Кожушко Сергій – срібний призер чемпіонату Європи з гирьового 

спорту. 

 2.Кепцов Данило – бронзовий призер чемпіонату України з кікбоксінгу 

серед юнаків.  

           3. Калюжна Вікторія – чемпіон України з легкої атлетики, член збірної 

команди України з легкої атлетики.  
 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ У 2020 РОЦІ. 

 

1. Раціональне використання бюджетних коштів. 

2. Забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів. 

3. Зростання конкурентоспроможності економіки району. 

4. Створення сприятливих умов для надходження в район вітчизняних та  

іноземних інвестицій. 

5. Утворення опорних закладів освіти, продовження приведення мережі 

закладів освіти у відповідність до освітніх потреб мешканців району. 

6. Продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах 

бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, використання 

альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій. 

7. Розвиток туристичної інфраструктури в районі. 

8. Забезпечення безпеки життєдіяльності населення району. 

9. Ремонт та реконструкція об`єктів соціально-культурного призначення. 


	Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» № 2168-VIII від 19.10.2017 та наказу Міністерства охорони здоров’я № 503 від 19.03.2018 року «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну...
	За 2019 року 39002 жителі Новомосковського району підписали декларації про вибір своїх лікарів. А це означає, що майже кожен другий житель району вже має лікаря якому довіряє і до якого може звернутися з будь-якими проблемами зі здоров’ям або дізнати...
	Впроваджено медичну інформаційну систему (МІС) «МедЕйр», яка підвищує рівень обслуговування населення, дає можливість виписувати лікарям електронні рецепти  згідно Урядової програми «Доступні ліки»
	В 2019 році за підтримки Новомосковської районної ради для лікарів загальної практики-сімейних лікарів (ЗП-СЛ) було закуплено персональних комп’ютерів в кількості 9 одиниць на суму 180,0 тис. грн., принтерів в кількості 4 одиниць на суму 16 тис. грн.,...
	Кожна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини підключена до мережі Інтернет.
	За кошти державного бюджету для КНП «ЦПМСД» НРР» у 2019 році було закуплено 8 комплектів обладнання для телемедицини.

