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Публічний звіт голови 

Новомосковської районної державної адміністрації                              

М.В. Вишневського за 2020 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 2020 року, на офіційному веб-сайті 

Новомосковської райдержадміністрації та в районній газеті "Присамарська 

нива". 

ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

mailto:zvernrdanmsk@i.ua
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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 2020 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  

59 звернень громадян, що на 13,46 %, більше, ніж у 2019 році. Проводилися 

відповідні заходи стосовно ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які 

порушувалися громадянами району. На 185,71 %, порівняно з минулим роком, 

збільшилась кількість звернень громадян району до органів влади вищого 

рівня. Кількість звернень, що надійшли на особистому прийомі громадян 

голови районної державної адміністрації на 45,45 % більше минулорічного 

показника. 

Забезпечено оперативне реагування на розгляд звернень і вирішення 

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

лінію" Урядового контактного центру. Протягом 2020 року до районної 

державної адміністрації на розгляд від урядової телефонної "гарячої лінії" 

надійшло 204 звернення, що на 165 звернень менше та складає 55,28 % у 

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

Дніпропетровської обласної державної адміністрації надійшло 183 звернення 

від мешканців нашого району, що на 14,49 % 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 55 звернень надано роз’яснення про порядок їх 

вирішення, 1 питання вирішено позитивно, 3 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 2020 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 2020 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 

2020 року райдержадміністрацією розглянуто 5 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 штатна одиниця: 

апарат – 12 державних службовців, 2 - інші посади недержавної служби;  

структурні підрозділи – 53 державних службовців,  4 - інші посади 

недержавної служби.  

Станом на 01 січня 2021 року фактично працює  65 державних службовців, 

вакантних посад - 0.  

Значна увага районної державної адміністрації приділялася питанню 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. У  

2020 році пройшли підвищення кваліфікації 55 державних службовців районної 

державної адміністрації у регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України.  

Упродовж року проведено 13 засідань колегії районної державної 

адміністрації, де було розглянуто 59 питань. За результатами видано 59 

розпоряджень. 

Протягом звітного періоду проводилась робота щодо неухильного 

дотримання та правильного застосування законів та інших нормативних 
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документів. Організовувалась претензійна та позовна робота, забезпечувалось 

представництво районної державної адміністрації в судах під час розгляду 

правових питань і спорів. За 2020 рік взято участь у понад 50 судових 

засіданнях. 

У звітному періоді до районної державної адміністрації всього надійшло 

12837 вхідних документів. Зареєстровано та направлено   

5201 одиниць вихідних документів. Районною державною адміністрацією 

протягом минулого року підготовлено та видано 452 розпорядження з основної 

діяльності та 11 доручень 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 2360 завдань 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 – 2020 років в районі створено 4 об’єднані територіальні 

громади (Перещепинська міська ОТГ, Піщанська сільська ОТГ, Черкаська 
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селищна ОТГ, Губиниська селищна ОТГ), в яких пройшли вибори депутатів 

сільських, міської рад та відповідного сільського, міського голови.  

У жовтні 2020 року Перещепинською та Піщанською об’єднаними 

територіальними громадами до облдержадміністрації надано матеріали до 

проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 

2021 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 2021 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 2021 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 
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контрактної служби в армії  та заохочення вступу до лав Збройних Сил 

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 сім хвиль мобілізації на військову службу призвано 1511 

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 - 2020 роках. 

За поточний 2020 рік до Новомосковського об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки приписано 

426 громадянина України 2003 року народження. 

У лютому - березні та у серпні - вересні 2020 року проведені підготовчі 

заходи, а у квітні - травні та у жовтні - листопаді 2020 року до лав Збройних 

Сил України та інших військових формувань на строкову військову службу 

було призвано 37 громадян 1993 - 2002 років народження, що склало 100 % від 

запланованого призову. 

У 2020 році на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил 

України було направлено 321 чоловіків та 7 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/УП затверджена районна Програма надання 

шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, які 

дислокуються на території Новомосковського району, на період 2018 - 2022 



7 
 

років, відповідно до якої, у 2020 році військовим частинам А1964, 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/УП, яким 

внесені зміни до рішення районної ради від 27 липня 2016 року № 5-5/УП “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 у 2020 році виділено з районного бюджету 100,00 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/УІІ, 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 2020 

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/У, 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/УІ), 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 2020 році було 

виконання бюджету та залучення всіх ресурсів для його наповнення.   

За 2020 рік доходна частина зведеного бюджету району виконана в обсязі 

472 279,1 тис. грн, що становить 99,6 %, або менше на 1 700,8 тис. грн. 

затвердженого плану з урахуванням змін (473 979,9 тис. грн.). Порівняно з 

2019 роком обсяг доходів по району зменшився на 143 745,7 тис. грн., або на                     

23,3 %, в тому числі доходи загального фонду бюджету зменшилися на       

110 734,3 тис. грн, або на 19,6 % з причини зменшення отриманих трансфертів з 

державного та обласного бюджету на 158 358,0 тис. грн., доходи спеціального 

фонду – зменшилися на 33 011,4 тис. грн., або в 2,8 рази у зв’язку з меншим 

отриманням закладами району благодійних внесків, грантів та дарунків на суму                               

33 802,7 тис. грн. 

          Податків та зборів до загального та спеціального фондів місцевих 

бюджетів району надійшло в сумі 321 708,9 тис. грн., що більше планових 

показників на 3,5 %, або на 10 792,4 тис. грн. Доходів загального фонду 

надійшло в сумі 313 183,6 тис.грн., або 103,5 %, спеціального фонду –8 525,3 

тис. грн., або на 101,2 %.   

Зростання власних надходжень порівняно з 2019 роком склало                     

10 695,1 тис.грн., або на 3,4 %. Перевиконання планових показників загального 

фонду забезпечено бюджетоутворюючими джерелами – податком та збором на 

доходи фізичних осіб (надійшло 258 896,9 тис. грн.) та місцевими податками 

(42 601,2 тис. грн.). 

          Виконання дохідної частини загального фонду бюджету не забезпечили                                        

2 місцеві ради: Новостепанівська сільська рада (виконання 98,0 %, до плану не 

надійшло 72,8 тис. грн.) в основному з причини несплати юридичними особами  

орендної плати за землю в сумі 66,3 тис. грн., земельного податку з фізичних 

осіб  – 60,6 тис. грн.; Попасненська сільська рада (виконання 98,3 %, до плану 

не надійшло 39,7 тис. грн.) з причини ненадходження єдиного податку з 

фізичних осіб  в сумі 37,4 тис. грн. та плати за надання інших адміністративних 

послуг – 2,1 тис. грн. 

Протягом 2020 року чотири місцевих ради направили на видатки 

додаткові кошти за рахунок перевиконання доходної частини бюджетів на суму                              

31 531,5 тис. грн. 

Видатки  зведеного  бюджету  району  за  2020 рік  проведені на загальну 

суму  452 300,0 тис. грн.,  що становить  86,2 % до уточнених річних планових  

показників  (524 831,3 тис. грн.). Видатки загального фонду склали                                   

370 060,6 тис. грн.  при уточненому плані  405 300,5 тис. грн.,  що становить                         
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91,3 % виконання, спеціального фонду – 82 239,4 тис. грн.  при річному плані  

119 530,8 тис. грн.,  що становить  68,8 %.   

В загальному обсязі касових видатків загального фонду місцевих 

бюджетів району обсяг проведених захищених видатків склав 89,9 % або                                          

332 608,6 тис. грн., незахищені видатки склали 10,1 % або 37 452,0 тис. грн. 

На покриття видатків на утримання галузей соціально-культурної сфери 

та соціального захисту населення з загального фонду бюджетів району 

спрямовано 228 533,9 тис. грн., що становить 61,7 % від загального обсягу 

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

освіту в сумі 148 595,1 тис. грн.; на охорону здоров’я – 50 383,6 тис. грн.; 

соціальний захист та соціальне забезпечення – 15 311,1 тис. грн., на культуру і 

мистецтво – 10 675,6 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 3 568,5 тис. грн.  

На фінансування соціально захищених видатків направлено  

332 608,6 тис. грн., що становить 89,9 % загального обсягу видатків загального 

фонду, з них: на заробітну плату з нарахуваннями направлено 200 769,5 тис. 

грн.; на медикаменти – 15 030,2 тис. грн.; на продукти харчування – 4 247,5 тис. 

грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11 419,8 тис. грн.; на 

соціальне забезпечення – 6 395,4 тис. грн.; на поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів – 82 878,4 тис. грн.; на окремі заходи по 

реалізації державних програм – 2 458,5 тис. грн. 

Протягом 2020 року із загального фонду бюджету району передано до 

бюджету розвитку та проведено видатків на загальну суму 73 462,8 тис. грн. 

На придбання обладнання та предметів довгострокового користування 

витрачено коштів на суму 22 082,0 тис. грн., з них: 

1) по органам місцевого самоврядування – 521,7 тис. грн., в тому 

числі: облаштування адміністративних приміщень Черкаською селищною 

радою на суму  327,4 тис. грн., придбання комп’ютерної техніки Губиниською, 

Гвардійською, Черкаською селищними радами та Марянівською сільською на 

суму  194,3 тис. грн.;  

2) по закладам освіти – 11 090,7 тис. грн., в тому числі: придбання 

комплексів “Флоутек” – 358,0 тис. грн., лічильників газу – 108,9 тис. грн., 

станції доочистки води – 196,8 тис. грн., оснащення закладів загальної 

середньої освіти навчальним обладнанням і методичним забезпеченням – 

7 114,6 тис. грн., сучасною комп’ютерною технікою – 1 157,4 тис. грн., 

сучасними меблями – 549,5 тис. грн., на придбання обладнання для пожежної 

сигналізації – 113,7 тис. грн., обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів 

середньої освіти – 966,2 тис. грн., побутової техніки – 115,8 тис. грн.,  

спортивних та ігрових майданчиків – 199,9 тис. грн.), придбання станції 

доочистки води для дитячого дошкільного закладу Гвардійської с/р –  199,0 тис. 

грн., придбання пральної машини для дитячого дошкільного закладу Спаської 

ради – 10,9 тис. грн;                                

3) по закладам охорони здоров’я –  9 897,1  тис. грн.: придбання 

апаратів штучної вентиляції легенів – 2 895,9 тис. грн., кисневих 



10 
 

концентраторів – 1 291,2 тис. грн., моніторів пацієнта – 260,5 тис. грн., 

рентгенівський діагностичний комплекс – 340,0 тис. грн., фізіотерапевтичного 

комплексу –    409,5 тис. грн., бронхоскопу (фібробронхоскоп) для інтубації 

трахей та санації бронхів – 549,8 тис. грн., детектору цифрової ренгенограції з 

бездротовим зв’язком wi-fi – 677,6 тис. грн., ліжка та візки лікарняні  для 

транспортування хворих – 380,2 тис. грн., комп’ютерів  для облаштування 

робочих місць лікарів – 348,9 тис. грн., газоналізатору крові – 328,0 тис. грн.,  

автоматичного гематологічного аналізатору – 198,6 тис. грн., придбання 

сучасного стоматологічного обладнання – 243,8 тис. грн., іншої побутової 

техніки на 116,0 тис. грн., іншого медичного обладнання на 1 857,1тис. грн.;  

4) по установам культури – 61,8 тис. грн., в тому числі: на  придбання      

комп’ютерної техніки Губиниською селищною – 49,9 тис.грн. та 

Попасненською сільською радами – 11,8 тис. грн.; 

5) на благоустрій населених пунктів – 510,8 тис. грн.   на придбання 

спортивних майданчиків та зупинок громадського транспорту Василівською, 

Марянівською, Миколаївською, Новостепанівською та Попасненською 

сільськими радами.  

На капітальне будівництво, проведення капітальних ремонтів та 

реконструкцію об’єктів направлено 23 510,5  тис. грн., з них: 

1) по органам місцевого самоврядування – 1 891,0 тис. грн., в тому 

числі: Реконструкція покрівлі будинку районної ради по вул. Шевченко, 7 м. 

Новомосковськ в сумі 798,5 тис. грн., капітальний ремонт адміністративних 

приміщень Черкаської селищної ради – 485,8 тис. грн., Спаської сільської ради 

– 606,7 тис. грн.; 

2) по закладам освіти – 10 902,6 тис. грн., в тому числі: капітальний 

ремонт Губиниської ЗОШ І-ІІІ ст. (енергозберігаючі заходи, капітальний 

ремонт харчоблоку) –   1 432,8 тис. грн., Гвардійської ЗОШ І-ІІІ ст. 

(капітальний ремонт будівлі та системи опалення) – 3 820,0 тис. грн., 

Попасненської ЗОШ І-ІІІ ст. (капітальний ремонт частини фасаду з заміною 

вікон, дверей) – 1 616,7 тис. грн., Спаської  ЗОШ І-ІІІ ст. (капітальний ремонт 

покрівлі) – 1 187,3 тис. грн., Гнатівського НВК (капітальний ремонт покрівлі) – 

1 246,3 тис. грн., Хутіро-Губинихської філії КЗО “Миколаївське навчально-

виховне об’єднання” (капітальний ремонт покрівлі, заміна вікон та дверей) – 

1 338,3 тис. грн.,  

3) по закладам культури, фізичної культури та спорту – 1 997,2 тис. 

грн., в тому числі: будівництво Вільненською сільською радою міні-

футбольного майданчика в с. Вільне за адресою: вул. Перемоги, 37 – 1 170,1 

тис. грн., капітальний ремонт Василівського будинку культури по вул. 

Українська, 2 в с. Василівка – 468,3 тис. грн., Всесвятського  будинку культури  

– 47,8 тис. грн., Андріївського сільського клубу – 49,8 тис. грн., капітальний 

ремонт будівлі фізкультурно-спортивного комплексу в смт. Губиниха – 261,2 

тис. грн.; 

3) по закладам охорони здоров’я – 1 659,1 тис. грн., а саме по 

комунальному  підприємству “Новомосковська центральна регіональна лікарня 
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інтенсивного лікування”   на капітальний ремонт тепломережі – 730,1 тис. грн.,  

капітальний  ремонт системи киснепостачання (внутрішні мережі) –                               

49,9 тис. грн., реконструкцію системи киснепостачання (зовнішні мережі) –                 

665,8 тис. грн., виготовлення проектно-кошторисної документації по 

реконструкції частини приміщення І поверху корпусу Б для розгортання 

відділення  екстракорпорального гемодіалізу – 162,3 тис. грн., капітальний  

ремонт акушерського відділення – 51,0 тис. грн.; 

4) на житлово-комунальне господарство району – 2 191,9 тис. грн. на 

виконання робіт по об’єктам “Будівництво водонапірної башти та обладнання 

розвідувально-експлуатаційної свердловини для водопостачання вул. 

Василькова,  вул. Набережної та вул. Садової в с. Вільне” – 1 420,2 тис. грн., 

“Будівництво розвідувальне-експлуатаційної свердловини для водопостачання 

смт. Губиниха” – 207,2 тис. грн., “Реконструкція водогону від смт. Черкаське до  

смт. Гвардійське” – 415,0 тис. грн., будівництво пам’ятника Марянівською 

сільською радою – 46,9 тис. грн., на виготовлення проектно-кошторисної 

документації на "Капітальний ремонт тротуару від будинку № 8 по вул. 

Ювілейна до штабу в/ч А1126 в смт. Гвардійське – 102,6 тис. грн.; 

5) на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури –  на суму 4 974,4 тис. грн., а саме проведення Вільненською 

сільською радою капітального ремонту доріг по вул. Чкалова с. Вільне. 

 На поповнення статутних капіталів комунальних підприємств  

направлено 12306,2 тис. грн, з них: комунальному підприємству 

“Райводоканал” Новомосковського району – 11 706,2 тис. грн., районному 

комунальному підприємству “Відрадне – 600 тис. грн.   

На розробку схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації) по Мар`янівській сільській раді використано  249,7 тис. грн.   

Передано капітальних трансфертів іншим бюджетам в загальній сумі                         

15 302,5  тис. грн., з них до обласного бюджету – 5 200,0 тис. грн., до бюджетів 

місцевого самоврядування – 10 102,5 тис. грн. 

Видатки району, проведені за рахунок коштів офіційних трансфертів, 

отриманих районним бюджетом з інших бюджетів, становили 104 192,8 тис. 

грн. 
Освітня та медична субвенції, отримані з державного бюджету, 

направлені на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним та 

медичним працівникам, касові видатки по субвенціям проведені відповідно у 

сумах 70 282,8 тис. грн. та 11 926,8 тис. грн.  

За рахунок коштів субвенцій, отриманих з обласного бюджету за рахунок 

коштів державного бюджету, проведено видатків на суму 16 358,5 тис. грн.,                            

з них:  

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

міських голів – 5 328,5 тис. грн.;  

2) на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти “Нова українська школа” 1 709,7 тис. грн. (на  закупівлю засобів 

навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи – 1 302,7 
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тис. грн., засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти під час карантину – 407,0 тис. грн.); 

3) на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 41,5 тис. грн.; 

4) на здійснення переданих видатків у сфері освіти на заробітну плату з 

нарахуваннями інклюзивно-ресурсного центру 753,5 тис. грн.; 

          5) субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на ремонт та 

придбання обладнання для їдальнь (харчоблоків) закладів середньої освіти –                                 

831,0 тис. грн.;  

          6) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я: на 

централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 

47,5 тис. грн., оплату праці працівникам закладів охорони здоров`я –                       

5719,7 тис. грн. та капітальні придбання медичного обладнання – 310,3 тис. 

грн.; 

          7) на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів 

охорони здоров`я – 86,6 тис. грн., 

           8) на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров'я на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1 

530,2 тис.грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету проведені видатки на загальну 

суму 1 036,0 тис. грн., з них: 

1) на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у  

2020 році – 1 035,0 тис. грн., кошти направлені на виплату матеріальної 

допомоги громадянам району в сумі 608,0 тис. грн., на благоустрій територій – 

160,0 тис. грн., на придбання предметів та матеріалів для дитячих дошкільних 

закладів,  закладів освіти та клубів та проведення поточних ремонтів –  267,0 

тис. грн.,   

2) на заходи з підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів закладами 

післядипломної освіти отримано та використано 33,8 тис. грн. 

За рахунок коштів районного бюджету надані трансферти бюджетам 

інших рівнів в загальній сумі  95 697,9 тис. грн., з них: 

1) державному бюджету в загальному обсязі 43 496,2 тис. грн.: 

реверсна дотація – 37 088,8 тис. грн., субвенція  державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку – 6 407,4 тис. грн.,  

2) субвенції обласному бюджету в сумі 5 232,8 тис. грн., з них: на 

забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву – 32,8 тис. грн., 

на придбання шкільного автобусу на умовах спів фінансування до обласної 

субвенції  –  200,0 тис. грн., на спів фінансування інвестиційних проектів на 

об’єкт “Нове будівництво водогону від с. Орлівщина до смт. Черкаське –                

5000,0 тис. грн., 

3) трансферти бюджетам місцевого самоврядування в загальній сумі                  

42 233,1 тис. грн., з них: дотації на утримання дитячих дошкільних закладів, 
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будинків культури і клубів – 21 200,0 тис. грн., субвенції на ремонт і утримання  

доріг комунальної власності – 7 189,8 тис. грн. (місцевим бюджетам на 

утримання доріг в зимовий період – 759,0 тис. грн., на поточний ремонт доріг в 

с. Герасимівка – 999,9 тис. грн., на капітальний ремонт доріг с. Вільне –                                    

5 231,8 тис. грн.); на виконання інвестиційних проектів – 3 223,3 тис. грн.        

(будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водонапірної 

башти для водопостачання с. Вільне  – 1 420,2 тис. грн.,  будівництво міні-

футбольного майданчика в с. Вільне – 1 170,1 тис. грн., будівництво 

розвідувальне-експлуатаційної свердловини для водопостачання смт. Губиниха 

–  218,1 тис. грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт 

“Реконструкція водогону від смт. Черкаське до  смт. Гвардійське 

Новомосковського району Дніпропетровської області” – 415,0 тис. грн.); інші 

субвенції в загальній сумі 10 619,9 тис. грн., в тому числі: на матеріальну 

допомогу  під Програму розвитку місцевого самоврядування  на виконання   

доручень виборців депутатами райради VII скликання  у  2020 році –                            

525,0 тис. грн., на поточний ремонт вуличного освітлення – 2 352,2 тис. грн.,                   

на придбання станції доочистки  води для ДНЗ “Лісова казка” смт. Гвардійське 

– 199,0 тис. грн., придбання інших предметів та матеріалів для дитячих 

дошкільних закладів та клубів – 287,4 тис. грн., на придбання спортивних 

дитячих майданчиків – 356,3 тис. грн., зупинок громадського транспорту – 

147,9 тис. грн., на поточні та капітальні ремонти клубів та будинків культури –        

1 147,8 тис. грн., Черкаській с/р на відшкодування матеріальної шкоди 

Будинкоуправлінню № 2 та оплати судового збору, на підставі наказу 

Господарського суду Дніпропетровської області –  3 947,4 тис. грн., на  

поточний ремонт та облаштування адміністративних приміщень – 1 656,9 тис. 

грн.  

В звітному періоді на видатки направлені також невикористані протягом                          

2019 року залишки коштів субвенцій з державного бюджету. За рахунок 

залишків коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2020 проведені видатки на  

виплату матеріальної допомоги та грошової винагороди педагогічним 

працівникам в сумі 1 500,0 тис. грн. та капітальні придбання в загальній сумі                       

6 889,4 тис. грн. (оснащення закладів загальної середньої освіти навчальним 

обладнанням і методичним забезпеченням для початкової школи – 2 942,3 тис. 

грн., сучасною комп’ютерною технікою та меблями – 529,8 тис. грн., засобами 

навчання з природничих дисциплін – 3 417,3 тис. грн. Залишки субвенцій на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції в сумі 359,2 тис. грн. витрачені на оснащення ресурсних кімнат. 

Протягом звітного періоду була організована та проведена вагома робота 

щодо виконання показників доходної частини кожного окремого бюджету у 

складі району з метою покращення фінансування установ бюджетної сфери, 

здійснення поточних та капітальних ремонтів, реконструкцій приміщень 

комунальних закладів та їх оснащення. Забезпечено контроль за ефективним та 

цільовим використанням бюджетних коштів розпорядниками коштів районного 

бюджету та бюджетів місцевого самоврядування. 
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ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ. 
 

Райдержадміністрацією приділяється велика увага забезпеченню 

ефективного та прозорого здійснення закупівель за бюджетні кошти.  

Протягом 2020 року райдержадміністрацією (підпорядкованими 

структурами) зареєстровано 1,4 тис. закупівель на загальну суму  

173,9 млн грн., очікувана економія – 9,0 млн грн. Завершено на звітну дату  

1,3 тис. закупівель (119,8 млн грн.) з отриманою економією – 8,2 млн грн. За 

звітний період у порівнянні з минулим роком на 11,2 % зросла кількість 

учасників відкритих торгів, що відбулися. 

 

ЕКОНОМІКА. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ. 
 

Протягом 2020 року значна увага приділялась роботі промислових 

підприємств, які розташовані на території району. Невирішеними залишаються 

питання, що стримують розвиток промислового виробництва: зниження 

платоспроможності на внутрішньому ринку, високі тарифи на енергоресурси та 

залізничні перевезення, втрата ринків збуту товарів та інші. У березні зазначені 

вище негативні чинники підсилились складною епідеміологічною ситуацією в 

країні та світі, пов’язаною із коронавірусною хворобою COVID-19 та 

запровадженням карантинних обмежень.  

Незважаючи на це, у липні-вересні 2020 року спостерігалось зростання 

обсягу реалізації промислової продукції по району до 285,1 млн грн (або  

162,2 % до показника за квітень-червень 2020 року), а у жовтні-грудні – до  

320,7 млн грн (або 112,5 % до показника за липень-жовтень 2020 року). Обсяг 

реалізованої промислової продукції за 2020 рік склав 1011,2 млн грн. Збережена 

частка експорту в обсягах реалізації промислової продукції. 

За 2020 рік спостерігається зменшення обсягів виробництва (на 24,0 %) та 

реалізації (на 19,0 %) води мінеральної та напоїв безалкогольних; збільшення 

обсягів виробництва (до 107,5 %) та зменшення обсягів реалізації (до 79,3 %) 

преміксів та концентратів для тварин; зменшення обсягів реалізації (на 25,0 %) 

панчішно-шкарпеткових виробів; збільшення обсягів виробництва (на 57,2 %), 

та реалізації (на 29,3 %) кондитерських виробів; збільшення обсягів 

виробництва борошна м'ясо-кісткового (до 116,0 %) та жиру тваринного (до 

140,0 %); зменшення обсягів реалізації борошна м'ясо-кісткового (на 6,0 %) та 

збільшення обсягів реалізації жиру тваринного у 2,5 рази у порівнянні з 

попереднім роком. 

Райдержадміністрацією проводились заходи щодо забезпечення роботи 

соціально-значущих підприємств району (об’єктів критичної інфраструктури), 
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діяльність яких спрямована на постійне забезпечення життєдіяльності 

населення, в тому числі в умовах карантину.  

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 
 

За попередніми статистичними даними, за січень-червень 2020 року обсяг 

експорту по району склав 17,1 млн дол США (у 2,5 рази більше показника 2019 

року), обсяг імпорту – 4,8 млн дол США (104,6 % показника 2019 року). 

Активний торговельний баланс (додатне сальдо зовнішньоторговельного 

балансу) по району спостерігається протягом двох останніх років поспіль.  

Найбільшу питому вагу у обсязі експорту товарів мають: продукти 

тваринного та рослинного походження (молочні вироби, зернові культури, 

жири та олії), текстильні матеріали та трикотажні вироби; у обсязі імпорту – 

нитки синтетичні або штучні для трикотажного виробництва, вироби з чорних 

металів, машини та обладнання. 

У 2020 році експорт товарів здійснювався до країн Азії, Європи, Африки 

та СНД. Переважають експортні операції з країнами Азії (близько 60,0 %): 

Китаєм, Грузією, ОАЄ, Індією та ін. Близько 30,0 % експорту приходиться на 

країни Європи: Данія, Литва, Німеччина, Польща, Австрія та ін. Близько 3,5 % 

складає експорт з країнами Африки: Єгипет, Туніс. Менше 2,0 % складають 

експортні операції з країнами СНД. Імпортні операції здійснюються переважно 

з країнами Європи, Азії, зокрема: Німеччина, Італія, Китай, Республіка Корея та 

ін. 

Райдержадміністрацією протягом року поширювались серед потенційно 

зацікавлених підприємств району інформаційні матеріали щодо проведення 

міжнародних виставково-ярмаркових заходів та інших можливостей експорту 

продукції. 

 

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА, ПІДПРИЄМНИЦТВО. 

 

За даними Новомосковської державної податкової інспекції ГУ ДПС у 

Дніпропетровській області, станом на 01.01.2021 кількість малих підприємств 

складає 564 одиниці (100,2 % до показника 2019 року), середніх – 16 одиниць 

(на рівні 2019 року), підприємців-фізичних осіб – 1939 (103,0 % до показника 

2019 року), чисельність найманих працівників у малому підприємництві 

складає 2383 особи (84,2 % до показника 2019 року), у середньому 

підприємництві – 2741 особа (89,7 % до показника 2019 року), у підприємців-

фізичних осіб – 1031 особа (111,9 % до показника 2019 року). 

Упродовж 2020 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: 
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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 

господарської діяльності”. З цією метою було прийнято розпорядження голови 

райдержадміністрації від 14 грудня 2020 року № Р-428/0/328-20 “Про 

затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2021 рік” та опубліковано на сайті Новомосковської райдержадміністрації. 

Протягом 2020 року Новомосковською районною державною адміністрацією 

регуляторні акти не приймались; 

3) організація та залучення до навчання підприємців району. 

 

ТОРГІВЛЯ, ПОСЛУГИ.                     
 

За даними квартального суцільного обстеження органів статистики, 

отриманих у грудні 2020 року, роздрібний товарооборот підприємств 

(юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна 

торгівля, у січні-вересні 2020 року склав 183,9 млн грн. Індекс фізичного обсягу 

роздрібного товарообороту (у порівняних цінах) до січня-вересня 2019 року 

склав 115,3 %. 

За 2020 рік за участю місцевих товаровиробників було проведено 7 

сільськогосподарських ярмарків, в яких взяли участь 6 товаровиробників. 

Райдержадміністрацією здійснюється розгляд звернень громадян для 

запобігання та усунення порушень законодавства у сфері торгівлі та захисту 

справ споживачів. 

 

АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС. 

 

Завдяки сприятливим погодно-кліматичним умовам, досвіду та зусиллям 

сільськогосподарських товаровиробників у 2020 році по району проведено: 

збирання з загальної площі 63,7 тис га 289,7 тис тонн зернових культур 

при урожайності 45,5 ц/га; 

ранніх зернових з площі 36,8 тис га зібрали 189,3 тис тонн з середньою 

урожайністю 51,4 ц/га; 

зібрано кукурудзи 99,9 тис тонн при урожайності 37,5 ц/га; 

соняшником було засіяно 31,6 тис. га, отримано 76,5 тис. тонн при 

урожайності 24,2 ц/га; 

при урожайності 480 ц/га з площі 338 га одержано 16,2 тис тонн 

цукрового буряку. 

Під урожай 2021 року посіяно озимих культур на площі 31,0 тис га, в 

тому числі 28,5 тис га на зерно. Посіви озимих знаходяться в доброму стані. 

Надій молока від однієї корови зріс на 1,4 % у порівнянні з минулим 

роком і складає 55810 кг. 
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Середньомісячна заробітна плата одного працівника, зайнятого в 

сільському господарстві – 10303 грн., що на 1412 грн. більше, ніж в  

2019 році. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.  

У 2020 року сплачена орендна плата за земельні паї у сумі  

94,7 млн грн, що позитивно впливає на покращення рівня життя населення 

району. 

Сільгосппідприємствами району придбано 10 одиниць техніки та 

обладнання, в тому числі 1 трактор. 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

 
Обсяг капітальних інвестицій, здійснених протягом січня-грудня  

2020 року за рахунок різних джерел фінансування становить 176,2 млн грн. 

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та 

організацій. Частка інвестицій, профінансованих з обласного, районного та 

місцевих бюджетів протягом 2020 року, спрямована на будівництво, 

реконструкцію та ремонт невиробничих об'єктів комунальної власності 

Новомосковського району, в тому числі:  

за рахунок коштів державного бюджету –  51,3  млн грн; 

за рахунок коштів обласного бюджету –  38,8  млн грн; 

за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів місцевого 

самоврядування району – 33,5 млн. грн., з яких направлено на: 

заклади освіти та дошкільні навчальні заклади – 10,6 млн грн; 

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

заклади культури – 1,8 млн грн; 

спортивні заклади – 1,2 млн грн; 

розвиток дорожньої інфраструктури – 8,2 млн грн; 

житлово-комунальне господарство – 9,9 млн грн. 

За рахунок власних коштів населення (індивідуальне житлове 

будівництво) обсяг 35,7 млн грн, зазначена сума – це власні кошти населення.  

За січень-вересень 2020 року введено в експлуатацію 2843 кв м  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 2020 році були визначені пріоритетні завдання у галузі житлово-

комунального господарства та проведений аналіз виконання запланованих 

заходів.  

З метою поліпшення стану вуличного освітлення та покращення умов 

проживання населення у 7 населених пунктах району (м. Перещепине,                      

с. Піщанка, с. Ягідне, с. Голубівка, с. Василівка, с. Всесвятське, с. Андріївка) 
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здійснено технічне переоснащення лінії зовнішнього електроосвітлення на 

загальну суму 2019,3 тис. грн. У сфері водопровідно - каналізаційного 

господарства заходи були спрямовані на нове будівництво водогону від                                   

с. Орлівщина до смт. Черкаське, реконструкцію водогону від смт. Черкаське до  

смт. Гвардійське, будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та 

водонапірної башти для водопостачання с. Вільне, будівництво розвідувальне-

експлуатаційної свердловини для водопостачання смт. Губиниха. 

В закладах освіти проведено заходи з реконструкції та капітального 

ремонту на загальну суму 48229,6 тис.грн. Проведені ремонтні роботи в 

закладах охорони здоров’я на загальну суму 6115,6 тис.грн. 

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 8 стихійних сміттєзвалища,  

упорядковано території 45 пам’ятних місць.  

З метою забезпечення підготовки об’єктів житлово-комунального 

господарства та соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2020-2021 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 8237,3 тис. грн., відремонтовано                            

19,94 тис кв м.  

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 2020 році були визначені пріоритетні завдання у галузі житлово-

комунального господарства та проведений аналіз виконання запланованих 

заходів.  

З метою поліпшення стану вуличного освітлення та покращення умов 

проживання населення у 7 населених пунктах району (м. Перещепине,                      

с. Піщанка, с. Ягідне, с. Голубівка, с. Василівка, с. Всесвятське, с. Андріївка) 



19 
 

здійснено технічне переоснащення лінії зовнішнього електроосвітлення на 

загальну суму 2019,3 тис. грн. У сфері водопровідно - каналізаційного 

господарства заходи були спрямовані на нове будівництво водогону від                             

с. Орлівщина до смт. Черкаське, реконструкцію водогону від смт. Черкаське до  

смт. Гвардійське, будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та 

водонапірної башти для водопостачання  с. Вільне, будівництво розвідувальне-

експлуатаційної свердловини для водопостачання смт. Губиниха. 

В закладах освіти проведено капітальний ремонт частини фасаду з 

заміною вікон, дверей та ремонт вимощення уздовж частини фасаду 

Попасненської ЗОШ на суму 1521,0 тис.грн., капітальний ремонт системи 

опалення Гвардійської ЗОШ на суму 3617,7 тис.грн., капітальниий ремонт 

покрівлі Хуторо-Губиниської філії на суму 841,5 тис.грн., капітальний ремонт 

покрівлі Гнатівського НВК на суму 1246,3 тис.грн. та капітальний ремонт 

покрівлі початкової школи Спаської ЗОШ на суму 1187,3 тис.грн. 

 

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 2020 року громадянами району висаджено 413 

дерев та 224 кущів, прибрано від сміття 361,0 га парків, скверів, прибудинкових 

територій, 740 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. 

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. 
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Станом на 01.01.2021 року до переліку послуг, які можна отримати через 

ЦНАП включено 111 адміністративних послуг. За 2020 рік до ЦНАП надійшло 

4626 заяв та 4475 в он лайн режимі, стягнуто адміністративного собору на 

загальну суму - 343991,00 грн.. Надано послуг 4271, з них: 

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 – 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 – 2, стягнуто  адміністративного збору 

– 160,00 грн.; 

державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно – 403, 

стягнуто адміністративного збору – 45100 грн.; 

державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, 

обтяження права на нерухоме майно – 2, стягнуто адміністративного збору – 

220,00 грн.; 

державна реєстрація обтяження права на нерухоме майно – 17, стягнуто 

адміністративного збору – 1980 грн.; 

державна реєстрація права власності на нерухоме майно – 616, стягнуто 

адміністративного збору – 131460 грн.; 

надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно – 979, стягнуто адміністративного збору – 50450,00 грн.; 

надання інформації з Державного  реєстру речових прав на нерухоме 

майно  про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме 

майно, що їм належить, та обтяження таких прав – 2, стягнуто 

адміністративного збору – 100, 00 грн. ; 

видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки – 1; 

видача висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки - 106; 

видача висновку про погодження документації із землеустрою - 68; 

видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки – 268 ; 

видача  довідки з Державної статистичної звітності про наявність земель 

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

форми 6-зем.)- 284;  

видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) – 7; 
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виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу – 2, 

стягнуто адміністративного збору – 547,00 грн.; 

внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про земельну ділянку з видачею витягу  – 149; 

державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 

земельного кадастру – 75; 

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювання з картографічної основи д державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану) – 632, стягнуто адміністративного збору - 45491,00 

грн.; 

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку – 631, стягнуто 

адміністративного збору – 67895,00 грн.; 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель – 4, 

стягнуто адміністративного збору - 462,00 грн.; 

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, 

що містить узагальнену інформацію про землі (території) – 1; стягнуто 

адміністративного збору - 126,00 грн. ; 

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) – 15; 

 

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ. 

 
Протягом 2020 року архівний відділ райдержадміністрації прийняв на 

державне зберігання 602 справи управлінської та виборчої документації від: 

Піщанської сільської територіальної виборчої комісії (79 одиниць зберігання), 

Губиниської селищної територіальної виборчої комісії (98 одиниць зберігання), 

Новомосковської міської територіальної виборчої комісії (168 одиниць 

зберігання), Перещепинської міської  територіальної виборчої комісії              

(77 одиниць зберігання), Чернеччинської сільської територіальної виборчої 

комісії (10 одиниць зберігання), Черкаської селищної територіальної виборчої 

комісії (34 од. зберігання), Магдалинівської селищної територіальної виборчої 

комісії (86 одиниць зберігання), Личківської сільської територіальної виборчої 

комісії (28 одиниць зберігання), Спаської сільської ради (22 справи). 

         На виконання завдань і заходів, передбачених Програмою здійснення 

контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного 

фонду на 2011-2016 роки перевірено 1 архівний фонд – 97 справ. 
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         Протягом 2020 року проведено 5 засідань експертної комісії архівного 

відділу райдержадміністрації, за результатами яких погоджено 112 справ 

постійного зберігання, 40 одиниць зберігання документів з кадрових питань 

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

до Національного архівного фонду (2570 справ). 

Протягом 2020 року архівним відділом було виконано 200 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 131 запит соціально-правового 

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

переведення з посади тощо)). 

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

видано 32 архівних справи. 

Протягом 2020 року проведено фотодокументальну виставку “ Бій під 

Крутами”. 

 

РИНОК ПРАЦІ. 

 
Серед основних пріоритетів діяльності райдержадміністрації – 

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

У 2020 році в Новомосковському міськрайонному центрі зайнятості (далі – 

Центр зайнятості) статус безробітного отримали 1304 мешканців 

Новомосковського району. Всього (з урахуванням непрацевлаштованих в 

минулому році) на обліку в Новомосковському центрі зайнятості протягом 2020 

року перебувало 202 безробітних мешканців району. В порівнянні, протягом 

2019 року статус безробітного отримав 1419 мешканців району, всього статус 

безробітного мали 2179 мешканців району. Таким чином протягом 2020 року 

спостерігалося зменшення чисельності безробітних, цьогорічні показники 

чисельності безробітних склали 94,1% від минулорічних показників.  

Станом на 01січня 2021 року на обліку перебуває 792 безробітних 

мешканця району (106,2% минулорічних показників). В порівнянні, станом на 1 

січня 2020 року на обліку перебувало 746 безробітних. 

В загальній чисельності безробітних, які перебувають на обліку на кінець 

звітного періоду питома вага жінок складає 42,4%, що менше минулорічного 

показника який складав 47,3%. Зросла питома вага молоді у віці до 35 років, 

цей показник станом на 01січня 2021 року складає 28% (в порівнянні, станом на 

01січня 2020 року – 25,9%). 

Протягом звітного періоду звіти про заплановане масове вивільнення 

працівників надали 7 підприємств Новомосковського району на 103 особи, що 

склало 82,4% минулорічних показників.  

Обсяги запланованого вивільнення працівників надали такі роботодавці: 
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- КНП "ПЕРЕЩЕПИНСЬКА МЛ" НРР" - 25 осіб, у зв’язку із 

зменшенням фонду оплати праці на 2020 рік. Станом на 01 січня 2021 року 

звільнено 20 осіб. 

- Військова частина А 1828 – 27 осіб, у зв’язку із проведенням 

додаткових організаційних заходів у Збройних силах України в 2020 році, було 

заплановано вивільнення військовослужбовців та працівників Збройних Сил 

України. Станом на 01 січня 2021 року вивільнення працівників не відбулося.  

- Військова частина А 1615 – 20 осіб, відповідно до спільної 

директиви міністерства оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил 

України від 02.09.2020 № Д-321/7/дск «Про проведення додаткових 

організаційних заходів у Збройних Силах України в 2020 році». Масового 

вивільнення не передбачається 

Центром зайнятості протягом звітного періоду постійно велась робота по 

збору інформації про наявність вакансій на підприємствах.  

Станом на 01 січня 2021 року по Новомосковському району 

зареєстровано 60 вакантних посад. 

Заборгованість за 2020 рік з виплати заробітної плати по підприємствам 

та установам району відсутня.  

Протягом 2020 року проведено 3 засідання 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 2021 року державну допомогу отримують 3352 особи. 

Виплачена із державного бюджету сума різних видів державних соціальних 

допомог складає 82,5 млн. грн.  

Загальні суми виплачених допомог у 2020 році:  

сім’ям з дітьми – 38,6 млн. грн.; 

малозабезпеченим сім’ям – 5,8 млн. грн.; 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 16,7 млн. грн., 

що в порівняні з попереднім роком на 10% більше (за 2019 рік виплачено     

15,2 млн.грн). 

Станом на 01 січня 2021 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі перебуває на обліку 12487 осіб, які мають право на пільги.  

За призначенням житлових субсидій станом на 01 січня 2021 року 

звернулось 991 сімей. Житлові субсидії нині отримують 4,5 тис. сімей. 

 На 01 січня 2021 року виплачено отримувачам субсидії та пільги у готівковій 

формі 43,07 млн. грн. Крім того, по діючим у 2021 році субсидіям, виконано  

55716 перерахунків без особистих звернень громадян ( у тому числі в 
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автоматичному режимі). Із загальної кількості отримувачів 171 сімей 

скористалися субсидією на тверде паливо та скраплений газ. 

На кінець звітного періоду на обліку в управлінні соціального захисту 

населення райдержадміністрації перебувало 760 багатодітних родин, в яких на 

вихованні перебуває 2495 дітей, в тому числі: 596 сім’ї, в яких виховуються 

троє дітей; 121 сім’я – четверо дітей; 32 сім’ї – п’ятеро дітей; 8 сімей – шестеро 

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

Протягом 2020 року в рамках «Комплексної програми соціального 

захисту населення Новомосковського району на 2020 рік» надана одноразова 

матеріальна допомога 194 особам на суму 507,7 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. (0569) 38-00-66). 

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 2020 року було оздоровлено в УДЦ «Молода 

гвардія» 4 дитини і в МДЦ «Артек» 6 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 

обслуговує від 8 до 12 підопічних. За 2020 рік відділеннями соціальної 

допомоги вдома надано послуги 749 особам, відділенням денного перебування 

– 555 особам, відділенням організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги – 356 особам, 181 особі надано послуги на платній основі. 

Територіальний центр соціального обслуговування через свої відділення в 

2020 році надав соціальні послуги 1660 громадянам. 

З січня 2021 року у зв’язку з децентралізацією територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Новомосковському 

районі ліквідовано. На даний час при Губиниській селищній об’єднаній 

територіальній громаді створюється комунальний заклад “Територіальний 
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центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Губиниської 

селищної ради”. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ АТО І ЧЛЕНІВ ЇХНІЇ СІМЕЙ. 
 

Станом на 01 січня 2021 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 2020 році надано одноразову 

матеріальну допомогу 22 членам сімей загиблих під час проведення 

антитерористичної операції по 10 000 грн. кожному на загальну суму – 220 тис. 

грн.; 79 учасникам антитерористичної операції виплачена допомога на суму –

42,5 тис. грн. Загальна сума виплат за 2020 рік складає 262,5 тис. грн. 

За рахунок державного бюджету в санаторно-курортних закладах України 

оздоровлено 9 учасників антитерористичної операції, надано послуги з 

психологічної реабілітації 4 учасникам АТО. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ. 

 

На 01 січня 2021 року в районі обліковано 695 осіб, які переїхали з 

тимчасово окупованої території та районів проведення АТО (515 сім’ї). За 

щомісячною адресною допомогою для покриття витрат на проживання, у тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг, на 01 січня 2021 року звернулася 

151 родина зазначеної категорії. Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації продовжило 47 особам виплату державної соціальної 

допомоги за місцем тимчасового проживання. 
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ТА БАГАТОДІТНИХ РОДИН. 

 

Станом на 01 січня 2021 року на первинному обліку в районі перебуває  

238 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 72 

дитини сироти та 166 дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Під опікою громадян перебуває 142 дитини. В прийомних сім`ях 

виховується 21 дитина, в дитячих будинках сімейного типу виховується  

41 дитина. В інтернатних закладах перебуває 13 дітей (9 дітей – Перещепинська 

ОТГ, 2 дитини – Губиниська ОТГ, 1 дитина – Піщанська ОТГ, 1 дитина – 

Підгородненська ОТГ (Спаська п/р)). В навчальних закладах – 14 дітей. 

Проживають в сім’ях родичів та знайомих – 5 дітей. 

Протягом 2020 року в дитячі будинки сімейного типу влаштовано 2 

дитини.  
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Протягом 2020 року 16 дітей було передано під піклування громадян,  

1 дитина усиновлена, 1 дитина влаштована до прийомної сім’ї.  

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

мають намір створити прийомну сім'ю є 1 родина кандидатів.  

На обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 4 сімʼї. Протягом  

2020 року 1 родина усиновила 1 дитину, що перебувала на первинному обліку в 

Новомосковському районі. 

Протягом 2020 року працівники служби у справах дітей брали участь у  

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

 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА. 

                               

Дошкільну освіту в 2020 році в нашому районі надавали 9 закладів 

дошкільної освіти та 8 навчально – виховних комплексів "Школа – дошкільний 

заклад". Різними формами дошкільної освіти в районі було охоплено 875 дітей 

(97 % від потреби). В І кварталі 2020 року рішенням сесії Попасненської 

сільської ради було ліквідовано Попасненський дошкільний заклад 

"Чебурашка". Водночас рішенням сесії Новомосковської районної ради в 

Попасненській ЗОШ І-ІІІ ступенів відкрито дошкільну групу, яку відвідують 20 

дітей.    

Діти старшого дошкільного віку охоплені дошкільним вихованням 100%. 

В 20 закладах загальної середньої освіти навчалося 3120 учнів. 

В закладах освіти функціонувало 20 груп продовженого дня, які 

відвідувало 580 учнів.  

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. 

На виконання державної програми "Шкільний автобус" на балансі відділу 

освіти знаходилося 9 шкільних автобусів, якими безкоштовно до місця 

навчання та в зворотному напрямку підвозиться 517 учнів (100% від потреби).  

В 2020 році напередодні 1 вересня шкільний автобус отримав 

Губиниський опорний заклад освіти. 

В закладах освіти району функціонувало 22 комп’ютерних класи.  

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" (130 учнів), 

Міжнародна природнича гра "Геліантус" (72 учні), Міжнародний конкурс по 

інформатиці "Бобер" (84 учні), Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня" (37 

учнів), Міжнародний математичний конкурс-гра "Кенгуру" (190 учнів), 

відкритий обласний турнір юних математиків "Еврика" (230 учнів), 
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Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник" 

(76 учнів). 

На соціальний захист учасників освітнього процесу в минулому році 

витрачено 1681,0 тис грн., в тому числі: 

на харчування  учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій – 674,8 тис 

грн; 

придбання путівок на оздоровлення дітей пільгової категорії – 840,8 тис 

грн; 

на забезпечення дітей – сиріт та дітей без батьківського піклування 

шкільною та спортивною формою – 149,2 тис грн; 

надання одноразової грошової допомоги дітям – сиротам та дітям без 

батьківського піклування по досягненні ними 18-річного віку – 16,2 тис грн. 

Вихованці Комунального позашкільного закладу "Центр позашкільної 

освіти" взяли участь та стали переможцями і призерами 18 Всеукраїнських, 

міжнародних та обласних конкурсів дитячої творчості. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. 
 

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 2 комунальні заклади охорони 

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

медико-санітарної допомоги Новомосковської районної ради”, комунальне 

підприємство  “Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного 

лікування” Новомосковської районної ради”.   

За 2020 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”.  

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  

2020 році в Україні продовжено Національну кампанію з підписання декларацій 

про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу «Лікар для кожної 

сім’ї».  

За 2020 рік 41068 жителів Новомосковського району підписали декларації 

про вибір своїх лікарів. А це означає, що майже 85,0 % мешканців району вже 

має лікаря, якому довіряє і до якого може звертатися з будь-якими проблемами 

зі здоров’ям або дізнатися, як вести здоровий спосіб життя і не хворіти.  
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Функціонує медична інформаційна система (МІС) «МедЕйр», яка підвищує 

рівень обслуговування населення, дає можливість виписувати лікарям 

електронні направлення та електронні рецепти  згідно Урядової програми 

«Доступні ліки».  

Кожна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини підключена до 

мережі Інтернет.   

За кошти місцевого бюджету КНП «ЦПМСД» НРР» у 2020 році було 

придбано 2 автоматичні гематологічні аналізатори та 1 напівавтоматичний 

біохімічний аналізатор.  

Наприкінці 2020 року розпочато роботи по виконанню заходів щодо 

забезпечення безперешкодного доступу в приміщення амбулаторій 

маломобільних груп населення (пандуси).  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня  2020 року «Про 

затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних 

округах на період до 2023 року» КП «Новомосковська ЦРЛІЛ» визначено 

опорним закладом для надання медичної допомоги у якості багатопрофільної 

лікарні інтенсивного лікування.   

За рахунок коштів державного бюджету розпочато реконструкцію  

відділення екстреної медичної допомоги та оснащення закладу необхідним 

медичним обладнанням в тому числі комп’ютерним томографом, що дозволить 

забезпечувати високий рівень якості, доступності та  безпечності   медичної 

допомоги. 

Для боротьби з поширенням корона-вірусної інфекції КП 

«Новомосковська ЦРЛІЛ» виділено кошти  на придбання 3 апаратів  штучної 

вентиляції легень, два монітори пацієнта, 24 пульсаксиметри, 3 шприцьові 

інфузійні насоси, 25 кисневих балонів, 25 кисневих концентраторів, пересувний 

рентген-діагностичний комплекс, гістерорезектоскоп, комплект обладнання для 

проведення досліджень на виявлення COVID-19 імуноферментним  методом, 

газоналізатору крові з можливістю визначення електролітів, глюкози та 

лактату, бронхоскопу (фібробронхоскоп), 33 ліжка  медичних функціональних, 

5 візків для транспортування хворих 

Крім того, для надання якісної медичної допомоги хворим проведено 

закупівлю апарату ударно-хвильової терапії та лімфодренажу, апарату 

фізіотерапії комбінованого МИТ, детектору цифрової рентгенографії, принтеру 

для друку на плівці медичних зображень, електрокардіографу, гістероскопу, 

набору інструментів "ЛігаШур", автоматичного гематологічного аналізатору, 

обладнання для реабілітації, придбано 18 комп’ютерів з програмним 

забезпеченням для роботи в локальній мережі в системі Е-HEITH, 

холодильники (10 шт.), стабілізатор напруги. 

Загалом закуплено обладнання на суму 8903,687 тис. грн 

Проведено капітальний ремонт тепломережі на загальну суму 730,316 тис. 

грн, реконструкцію системи киснепостачання (зовнішні мережі) з 

встановленням кисневого газифікатора на суму 819,944 тис. грн. Виготовлено 
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проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції приміщень 

для розгортання відділення екстракорморального гемодіалізу на суму 162,315 

тис. грн та капітального ремонту системи киснепостачання (внутрішні мережі) 

на суму – 49,865 тис. грн. 

Крім того закуплено та створено необхідний резерв у засобах 

індивідуального захисту (багаторазові костюми біологічного захисту (155),  

одноразові захисні комплекти (200), респіратори FFP-2 (3300), халати ізоляційні 

(424), окуляри (76), рукавички нітрилові (10800), маска медична  (4000) та тест-

системи імуноферментні (4800 доз) 

 

КУЛЬТУРА. 
 

Протягом 2020 року на території Новомосковського району ( в тому числі 

ОТГ) забезпечено функціонування 33 будинків культури, трьох закладів 

початкової мистецької освіти: Перещепинської школи мистецтв, школи 

мистецтв Піщанської сільської об’єднаної територіальної громади та 

Новомосковської районної школи мистецтв, 40 публічних бібліотек, а саме: 

"Централізованої система публічних бібліотек Перещепинської міської ОТГ" 

(до її складу входять: КЗК "Центральна публічна бібліотека Перещепинської 

міської ОТГ", бібліотека для дітей та 11 бібліотек – філій), комунальний заклад 

"Публічна бібліотека Піщанської сільської ради" (7 бібліотек) та 20 публічних 

бібліотек, що відокремились від ЦСПБ та були передані Перещепинською 

міською радою на баланси місцевих рад району. Здійснював свою діяльність КЗ 

“Історико - краєзнавчий музей с. Спаське Новомосковського району”. 

Наприкінці 2020 року з балансу відділу культури, туризму, 

національностей та релігій райдержадміністрації до двух новоутворених громад 

за територіальною належністю були передані заклади культури, а саме:                                 

КЗ “Новомосковська районна школа мистецтв” передано на баланс Черкаської 

селищної ради (ОТГ) та КЗ “Історико - краєзнавчий музей с. Спаське 

Новомосковського району” передано на баланс Підгороднянської міської 

ради(ОТГ). 

В закладах культури району діють 131 клубне формування, 28 

любительських об’єднань, 91 колективів самодіяльної творчості, а саме: 

інструментальні, вокально-хорові, хореографічні, театральні та інші. 23 

аматорські колективи, які носять почесні звання: 9 – “зразкових” та 14 

“народних”. 

З 13.03.2020 з метою запобігання захворюваності на СОVID 19 по всій 

території України було оголошено карантин, але творче повсякдення закладів 

культури продовжувалось не менш насичено. Керівники займалися 

самоосвітою, веденням документації, організацією поточного та часткового 

ремонтів. Відповідно до планів роботи постійно висвітлювались інформаційні 

матеріли до визначних дат, організовувались онлайн проекти, фото-челенджи 

та майстер-класи в медіа-сфері. Починаючи з  червня 2020 року відновилась 

гурткова робота в закладах культури з дотриманням санітарних вимог. 
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Керівники хорових колективів та гуртків розпочали заняття з солістами, 

ансамблями малих форм та колективами. У зв’язку з відтермінуванням 

проведення культурно-масових заходів, репертуарна складова колективів 

значно розширилась. Деякі дитячі аматорські гуртки, творчі любительські 

об’єднання клубних закладів все ще працюють у режимі онлайн. Керівниками 

здійснюється підбір репертуару для вокальних та хореографічних гуртків, 

генеруються ідеї для нових, креативних виступів. Їх творча діяльність 

систематично висвітлюється в мережі Інтернет. Так за 2020 рік проведено 

близько 1000 онлайн заходів, прийнято участь у 12 онлайн фестивалях, 

конкурсах, виставках. 

На території району діє Програма розвитку культури Новомосковського 

району на 2017 - 2020 роки, яка направлена на забезпечення культурних потреб 

населення, підтримки професійної творчої діяльності, збереження національної 

культурної спадщини та підтримку закладів культури та Програма проведення 

урочистих заходів та свят на 2020 рік у Перещепинській міській громаді.  

За 2020 рік фінансування видатків з районного бюджету на виконання 

Програми розвитку культури Новомосковського району (28 районних заходів) 

складає 104 046,50 грн . 

На проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури 

району з районного бюджету у 2020 році було використано 1 092, 3 тис. грн., в 

тому числі кошти субвенції з бюджету обласної ради, а саме: 

Губиниською селищною радою здійснено ремонт виставкової зали та 

приміщень Губиниського селищного будинку культури на суму 167 тис. грн, 

придбано 3 ноутбуки на суму 49,9 тис. грн., здійснено ремонт фойє та заміну 

вікон Губиниського селищного будинку культури “Ювілейний” на суму 112 

тис. грн.. 

Василівською сільською радою виготовлено ПКД на “Капітальний 

ремонт Будинку культури в с. Всесвятське Новомосковського району” (47,7 

тис. грн) та ПКД на “Капітальний ремонт сільського клубу в с. Андріївка 

Новомосковського району” (49,8 тис.грн)., витрачено на капітальні ремонтні 

роботи Будинку культури в селі Всесвятське 468, 3 тис.грн. Крім того, 

придбано крісла в глядацьку залу Василівському Будинку культури на суму 

197, 6 тис. грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету Перещепинської міської ради в 

Михайлівському сільському будинку культури Перещепинської ОТГ виконано 

ремонт покрівлі на суму 1062, 0 тис. грн.. 

За рахунок коштів державного бюджету у 2020 році в Піщанській ОТГ 

проводено капітальні роботи фасаду КЗ “Будинок культури в сел. 

Меліоративне” (близько 8,2 млн грн.). 

В рамках загальнодержавної програми розвитку туризму в 

Дніпропетровський області стартував проєкт “Туристичні магніти 

Дніпропетровщини”. Відділом культури, туризму, національностей та релігій 

Новомосковської райдержадміністрації було подано декілька туристичних 

маршрутів та об'єктів для участі в конкурсі. За підсумками було визначено 10 
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найбільш привабливих туристичних об'єктів області. До переліку переможців 

увійшли туристичні об’єкти Новомосковщини - Свято-Миколаївський 

Самарський пустинний чоловічий монастир та Свято-Троїцький собор.  

Новомосковською райдержадміністрацією створена комісія з протидії 

незаконного захоплення земель та збереження пам'яток історико-культурної 

спадщини на території Новомосковського району, у зв’язку з цим проведені 

виїзні перевірки роботи органів місцевого самоврядування з питань збереження 

пам'яток археології (курганів). У серпні місяці 2020 проведена комісійної 

перевірки стану збереження пам’яток археології (курганів) на території 

Новомосковського району, за результатами якої було підписано 125 договорів 

на 267 курганів з головами місцевих рад.  

На території Новомосковського району зареєстровано 24 поховання 

загиблих воїнів та 9 пам'ятних дошок. У 2020 рішенням сесії Новомосковської 

районної ради було виділено кошти з місцевого бюджету в розмірі 1677920,0 

грн. для співфінансування скульптурної композиції "Брама" в честь загиблих 

воїнів АТО/ООС Новомосковщини, яку планується встановити у місті 

Новомосковську. 

В Новомосковському районі зареєстровано 59 релігійних громад, 

абсолютна більшість з яких є християнськими. 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.  

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 2 ДЮСШ (комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна 

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

спортивна школа № 2 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 поля, 41 спортивної 

зали, 4 тренажерних залів, 47 приміщень для  фізично-оздоровчих занять.  

За 2020 рік проведено 25 спортивно-масових заходів, у яких взяли участь 

8,5 тисяч учасників. 

         В 2020 році  за  підсумками участі в обласних сільських спортивних іграх 

Новомосковський район посів 2 місце серед 22 районів області (2019 рік – 2 

місце).  

      В 2020 році  найвищі досягнення були здобуті наступними спортсменами:      
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 1. Кожушко Сергій – чемпіон України з гирьового спорту. 

 2. Тихоненко Богдан – чемпіон  України з греко-римської боротьби.  

           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. 

 


