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1. Інформація про результати роботи райдержадміністрації 

 

Фінанси 

 

Протягом 2017 року райдержадміністрацією проводились заходи по 

збалансуванню районного бюджету,  а також його наповнення і ефективному 

використанню. 

План доходів за січень – грудень 2017 року по зведеному бюджету 

району, затверджений органами місцевого самоврядування, виконано на 

114,9%, при плані 42243,3 тис.грн. фактично надійшло 48523,9 тис.грн., що 

на 6280,6 тис.грн. більше планових показників і на 10616,1 тис.грн. більше 

від надходжень за січень – грудень 2016 року.   

До районного бюджету з державного бюджету надійшло 2018,6 тис.грн. 

базової дотації, що складає 100% до плану на відповідний період. Також за 

січень – грудень 2017 року одержана додаткова дотація з державного 

бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 8511,5 тис.грн., що 

становить 100% до плану.   

За 2017 рік до місцевих бюджетів району отримано 179669,8 тис.грн. (темп 

росту – 132,2% до 2016 року) із яких 165857,1 тис.грн. доходів загального фонду 

та 13812,7 тис.грн. доходів спеціального фонду. 

У структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів району (без 

урахування трансфертів) у 2017 році найбільшу питому вагу займатимуть: 

податок на доходи фізичних осіб – 51,3%, єдиний податок – 22,5%  та  податок на 

майно – 15,3%.  

 

 

Сільське господарство 

 

В 2017 році по сільськогосподарських підприємствах району проведено 

збирання зернових культур на площі 19090 га, середня урожайність 

становить 37,8 ц з 1 га (у 2016 році на площі 18312 га отримано 41,5 ц з 1 га), 

валовий збір становить 72139 т. у порівнянні з 2016 роком менше на 3910 т. 

валовий збір ранніх зернових культур становить 46785 т., що на 7297 т 

більше ніж у 2016 році (39488 т).   

Зібрано сої на площі 1251 га, при урожайності 9,8 ц з 1 га (у 2016 році 

по 17,5 з 1га),  

Соняшника на площі 10570 га, при урожайності 20,8 ц 1 га (у 2016 році 

по 26,5 з 1га), цукрових буряків на площі 877 га, при урожайності 436,3 ц з 1 

га (у 2016 році по 507 з 1 га), кукурудзи на зерно на площі 7178 га, при 

урожайності 34,4 ц з 1 га (у 2016 році по 46,8 ц з 1 га).  

 



Вслід за збиральними роботами велася підготовка ґрунту під урожай 

2018 року. Так по сільськогосподарських підприємствах на площі 11563 га 

проведено лущення стерні, підготовлено ґрунту та посіяно озимих культур на 

площі – 9221 га, до плану 108%.  

В галузі тваринництва станом на 01.01.2018 року в районі налічується 

974 голови ВРХ (+74 гол. до минулого року), в тому числі корів 320 гол. (+40 

гол. до минулого року). Свиней 2724 голови (+1525 гол. до минулого року).  

З початку року господарствами району вироблено молока 2380 т (– 

147,6 т до 2016 року, або 94,0%) та вироблено м’яса 634,8 т, або 77,0%. 

Надоєно на фуражну корову 8500 кг, що на 2482 кг більше рівня минулого 

року. Середньодобові прирости по ВРХ становлять 798 г (+119 г), по свиням 

544 г (+ 71 г до 2016 року). 

Господарствами району укладено 6847 договорів оренди земельних паїв, 

що на 86 договори більше, ніж в минулому році. Станом на 01.01.2018 року 

господарства району провели розрахунки з орендодавцями земельних паїв на 

98% від нарахованої суми 75259,2 тис.грн, що становить 6,6% від вартості 

землі, або 2358 за 1 га.  

 

Соціальний сектор 

 

Станом на 01.01.2018 року заборгованості із виплати заробітної плати 

на підприємствах, у т.ч. установах бюджетної сфери (соціальний захист, 

освіта, охорона здоров’я, культура), та організаціях району не має.  

За показниками ІІІ кварталу 2017 року середньомісячна заробітна плата 

штатного працівника по району становить 4984 грн., що становить 77,3% до 

середнього рівня по області (30 місце серед 34 районів та міст області), за 

темпами росту рівня заробітної плати район посідає 4 місце.  

Станом на 01.01.2018 року в районі створено 78 нових робочих місць, 

що становить 70,0% від планового завдання на 2017 рік (110 нових робочих 

місць) 

Станом на 01.01.2018 року призначено субсидію на житлово-комунальні 

послуги 4012 домогосподарствам. Користуються субсидіями на житлово-

комунальні послуги 3152 сім’ї, що складає 56,1% від загальної кількості 

сімей, що проживають в районі.  

З початку року загальна сума нарахованих субсидій складає 30892,6 

тис.грн з них на оплату житлово-комунальних послуг складає 29067,9 

тис.грн., на тверде пічне побутове паливо – 1824,6 тис.грн. Перераховано 

організаціям, що надають житлово – комунальні послуги 16084,9 тис.грн., на 

тверде паливо 2105,2 тис.грн.  

Станом на 01.01.2018 року згідно Закону України “Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” призначена державна 

соціальна допомога 237 малозабезпеченим сім’ям на суму 8779,2 тис.грн.  



Згідно Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” 

призначена допомога 871 сім’ї з дітьми на суму 14919,4 тис.грн., з них 

допомогу при народженні дитини 518 сімей на суму 8025,0 тис.грн.   

Також призначено: 

- державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам 

та надбавку на догляд 137 особам на суму 2856,3 тис.грн.; 

- допомогу по догляду за інвалідом І групи та пристарілими особами 

яким більше 80 років - 59 особам на суму 15,3 тис.грн.; 

- державну соціальну  допомогу особам, які не мають права на пенсію та 

інвалідам – 30 особам на суму 420,6 тис.грн.; 

- компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 22 

особам на суму 37,8 тис.грн  

- державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування 4 сім’ям в сумі 480,8 тис.грн.; 

- тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх не відоме – 15 сім’ям на суму 159,3 тис.грн.,  

- допомогу по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу – 19 особам в сумі 412,5 тис.грн. 

Станом на 01.01.2018 року заборгованості по виплаті допомоги сім’ям з 

дітьми немає. Загальна сума заборгованості по виплаті субсидій на житлово-

комунальні послуги у зв’язку з недостатнім фінансуванням, складає 14969,3 

тис.грн. 

 

Соціальне обслуговування громадян, яким державою законодавчо 

гарантовано право на соціальний захист та підтримку, в районі здійснюється 

через Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Зачепилівської районної державної адміністрації.  

Протягом 2017 року, соціальними робітниками відділення соціальної 

допомоги вдома, надано комплексних соціальних послуг 540-м 

непрацездатним громадянам та інвалідам. 

Протягом 2017 року Територіальним центром надано послуг з прокату 

технічних та інших засобів реабілітації 32 громадянам.  

Оцінка ефективності  діяльності територіального центру (чисельність 

осіб, фактично охоплених обслуговуванням через відділення) складає 100%  

З метою здійснення соціальної підтримки сімей , які перебувають в 

складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги діє 

спеціалізований заклад - Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

За 2017 рік Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

разом із суб’єктами соціальної роботи здійснено оцінку потреб в 207 сім'ях 

(375 дітей) та 92 особами. За карткою отримувача послуг 534 особам надано 

1123 послуги. 

У 2017 році здійснено оцінку потреб у 42 учасників АТО. За оцінкою 

потреб, особи та їх сім'ї соціального супроводу центру не потребували.  



З метою профілактики раннього соціального сирітства при жіночій 

консультації 48 жінок отримали 96 послуг. Жодна жінка не мала наміру 

відмовитися від новонародженої дитини.  

На первинному обліку служби у справах дітей районної державної 

адміністрації станом на 01.01.2018 року перебуває 57 дітей з юридичним 

статусом, з них 15 дітей - сиріт та 42 дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 7 дітей знято з обліку дітей, позбавлених батьківського 

піклування у зв’язку з досягненням повноліття.  

Всього на місцевому обліку з усиновлення перебуває 27 дітей – сиріт та 

дитини, позбавлених батьківського піклування.  

В районі проживає 16 усиновлених дітей, з них немає дітей усиновлених 

менше 3-х років.  

Проводиться робота з опікунами про постановку дітей – сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування по досягненню 16 років на квартирний 

облік. Станом на 01.01.2018 року 9 дітей перебувають на квартирному 

обліку.   

На території району функціонує 4 прийомні сім’ї, які виховують 9 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Станом на 01.01.2018 року на обліку служби перебуває 16 дітей, які 

опинились в складних життєвих обставинах з 5 сімей.  

 

Зайнятість населення 

 

Протягом січня – грудня 2017 року на обліку в службі зайнятості 

перебували 853 особи, які мали статус безробітного. Допомогу у 

працевлаштуванні за сприяння служби зайнятості отримали 491 особа, в тому 

числі 373 безробітних. Виплачено допомоги по безробіттю 4  301,0 тис.грн.  

Станом на 01.01.2018 року на обліку перебуває 232 особи із числа тих, 

хто має статус безробітного. 

Протягом 2017 року проходили навчання шляхом перепідготовки на 

підприємствах району 118 осіб. Закінчили навчання 103 особи, продовжують 

навчатися 15.   

Договори на проведення громадських робіт укладені із всіма сільськими 

та селищною радами на суму 504,7 тис.грн., до них залучений 286 

безробітних. Використано коштів з місцевих бюджетів на суму 455,7 тис.грн. 

В тимчасових роботах беруть участь 20 осіб.  

 

Транспорт 

 

Завдяки діяльності підприємницьких структур в районі налагоджено 

автомобільний транспортний зв’язок, що дозволяє забезпечувати потреби 

населення у пасажирських та вантажних перевезеннях.  

Загальні обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом по 

району за 2017 рік склали 28,7 тис.т,, що становить 92,9% від обсягів 2016 

року, виконано 5,9млн.ткм вантажної роботи,, що становить 127,9%.  



На сьогодні в районі пасажирські маршрутні перевезення виконують 4 

автомобільних перевізники. Послугами автомобільного транспорту (з 

урахування обсягів фізичних осіб - підприємців) скористалися 109,6 тис. 

пасажирів, або 94,9% від 2016 року.  

 

 

Житлово-комунальне господарство та будівництво 

 

Для забезпечення життєдіяльності громадян на території 

Зачепилівського району протягом 2017 року були проведені наступні роботи:  

- за кошти державного бюджету в Забаринській сільській раді 

проведено будівництво водогону на 1090,0 тис.грн. та у селищі розпочато 

реконструкцію харчоблоку  ясла - садка «Ромашка» на 400,0 тис. грн.;  

- на території Леб’язької сільської ради реконструйовано водогін 

довжиною 2,3 км на загальну суму 120,0 тис.грн.  

- реконструйовано водогін по вул. Садова на території Зачепилівської 

селищної ради  на150тис.грн., за спонсорські кошти .  

За рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища в 2017 році та Зачепилівською селищною радою придбано 

вакуумну машину на 1389,0 тис.грн.; 

Протягом року філією "Зачепилівський Райавтодор" на мережі доріг 

загального користування району виконано робіт на 3264,6 тис.грн.  

На ремонт доріг комунальної власності освоєно 2826,9 тис.грн. коштів 

місцевих бюджетів. 

За 2017 рік введено в експлуатацію 1 індивідуальний житловий 

будинок в с. Леб’яже загальною площею 121,8 м
2.
.  

 

 

Освіта 

 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів налічує 8 навчальних 

закладів, в тому числі 2 НВК, 5 шкіл I-III ступенів та 1 школа I-II ступенів. 

Кількість учнів складає 1387.  

В мережу дошкільних навчальних закладів району входить 8 

дошкільних закладів, в яких виховується 355 дітей. У дошкільних навчальних 

закладах району на 100 місцях перебувають 137 дітей, показник у порівнянні 

з початком року погіршився із 116 на 137 дітей.  

З метою задоволення освітніх потреб учнів прилеглих територій з 

01.09.2017 року розпочав своє функціонування  Зачепилівський освітній 

округ. До його складу ввійшли Зачепилівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів (опорний заклад), Леб’язька філія Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів та Сомівська філія Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів.  

У навчальних закладах району налічується 190 одиниці комп’ютерної 

техніки, у складі 18 навчально – комп’ютерних комплексів, до мережі 



Інтернет підключено всі заклади. Мультимедійне обладнання мають 6 

закладів.  

Підвіз дітей та вчителів до місця навчання здійснюють 15 шкільних 

автобусів, підвозом охоплено 572 учні, 27 вихованців дошкільних підрозділів 

та 69 педагогічних працівників.  

В Зачепилівському районі функціонує 1 позашкільний навчальний 

заклад – Зачепилівський районний Будинок дитячої та юнацької творчості. 

Позашкільною освітою охоплено 1060 дітей, які навчаються в 53 гуртках.  

Гарячим харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах району 

охоплено 1048 учнів в тому числі: за рахунок державної субвенції 163 дитини 

із малозабезпечених сімей, діти – сироти, позбавлені батьківського 

піклування; за рахунок місцевого бюджету харчується 619 учнів – це 1-4 

класи та 5-11 класи, діти учасників АТО та переселенців, діти – інваліди; за 

рахунок батьківських коштів – 266 дітей. 

Протягом 2017 року придбано навчальні кабінети в заклади загальної 

середньої освіти: 

- в Зачепилівську ЗОШ І – ІІІ ступенів – кабінет біології ,кабінет хімії та 

кабінет фізики  вартістю по 216 тис.грн.  

- в Бердянський НВК «ЗНЗ І – ІІІ ступенів - ДНЗ» кабінет фізики на         

216 тис.грн.;  

- в Руновщинську ЗОШ І – ІІІ ступенів – кабінет математики на суму  

164,5 тис.грн.; 

- в Миколаївську ЗОШ І – ІІІ ступенів – кабінет математики на суму  

164,5 тис.грн.; 

Завершено капітальний ремонт системи опалення Руновщинської 

загальноосвітньої школи за рахунок залишків освітньої субвенції 708 тис.грн.  

 

Підтримка дітей та молоді 

 

Основними напрямками роботи в галузі молодіжної політики була 

робота по підтримці талановитої та обдарованої молоді, організація 

змістовного дозвілля, організація відпочинку та оздоровлення у 2017 році, 

пропаганда здорового способу життя. 

Протягом 2017 року оздоровлено 1699 дітей віком від 07 до 17 років, 

що становить 98,5% від загальної кількості дітей району(1725 дітей).  

Використано на оздоровлення 1805,8 тис.грн. в тому числі з районного 

бюджету 845,3 тис.грн., залучені кошти - 960,0 тис.грн. 

Першочергова увага приділялася оздоровленню дітей пільгових 

категорій та направлено на оздоровлення 189 дітей даної категорії до дитячих 

оздоровчих таборів.  

За рахунок районного бюджету оздоровлено 36 дітей на 197,8 тис.грн., 

путівки були закуплені через систему ProZorro, вартість путівки 5,5 тис.грн..  

Протягом травня-червня 2017 року на території району функціонувало 

10 таборів відпочинку з денним перебуванням у яких відпочивало 1043 дітей.  



Район займає 6 місце у рейтингу області з оздоровчої кампанії 2017 

року. 

 

Розвиток спорту і фізичної культури 

 

 

На території Зачепилівського району працюють гуртки від Харківської 

ДЮСШ «Колос» де займається 72 учня, заняття проводять 2 тренера – 

викладача. Ведуться секції з футболу та волейболу – всього 4 групи. 

Працює комунальне підприємство Зачепилівський районний центр 

фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”.  

За січень – грудень 2017 року проведено 135 спортивних змагань, в яких 

взяло участь 5730 спортсменів.  Кількість населення, що займається 

фізкультурно-оздоровчою роботою і спортивною роботою становить 1502 

чоловік (9% до проживаючого населення).  

По участі у обласних спартакіадах з видів спорту район займає 11 місце 

у рейтингу серед районів області (у 2016 році 13 м.). 

В липні 2017 року Жужома Анжеліка мешканка с. Новоселівка зайняла 

2 місце у чемпіонаті Європи з гирьового спорту серед юніорів.  

 

Охорона здоров’я 

 

Медичну допомогу жителям району надають комунальні заклади 

охорони здоров’я Зачепилівська центральна районна лікарня та Центр 

первинної медико-санітарної допомоги.  

Загальна кількість населення, що обслуговується лікувально-

профілактичними закладами з початку 2017 року 15251 чоловік. 

З початку року флюорографічно обстежено 7236 чоловік, що складає 

99,1% до річного плану, при цьому виявлено 6 випадки захворювання на 

туберкульоз. 

Проведено амбулаторний прийом населення району 89290 осіб. 

Прийнято з приводу захворювань 41408 осіб, що становить 46,8%.  

При поліклініці розгорнуто 8 ліжок денного перебування хворих, 

проліковано 300 хворих. Працює кабінет анонімного добровільного 

обстеження на СНІД «Довіра», яким за 11 місяців обстежено 770 осіб.  

На виконання Урядової програми «Доступні ліки» протягом 2017 року з 

державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів  в 

звітному році виділено 408,3 тис.грн., в т.ч на ЦПМСД  374,3 тис.грн. та на 

Зачепилівську ЦРЛ 34,0 тис.грн. які були освоєні в повному обсязі.  

Кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рахунок коштів 

субвенції з Державного бюджету по Урядовій програмі «Доступні ліки»:  

- Сердцево – судинні захворювання  2229 осіб, що становить 62% від 

загальної кількості  хворих (3595 осіб).  



- Цукровий діабет ІІ типу (без отримання інсуліну та дієтичної терапії)  

112 осіб (забезпечено 100%), що становить 21,5% від загальної 

кількості (520 осіб). 

- Бронхіальна астма 67 осіб, що становить 94,3% від загальної кількості 

(71 осіб). 

 

Культура 

 

Протягом 2017 року райдержадміністрація спрямовувала свою 

діяльність на координацію роботи закладів культури району по організації 

змістовного дозвілля населення, розвитку народної творчості. 

За 2017 рік в районі було проведено 2798 заходів. Працює 55 

колективів художньої самодіяльності в яких  налічується 540 учасників в т.ч. 

дитячих 31 в яких 287 учасників. 

У дитячій музичній школі навчається 135 учнів, з них користуються 

різноманітними пільгами 38 учнів. У школі працює 9 класів в них 11 

викладачів різного напрямку. 

21-22 вересня працівники районний будинок культури взяли участь у 

Великому Слобожанському ярмарку де Зачепилівщина була відзначена 3 

призовими місцями. 

Протягом 2017 року був завершений капітальний ремонт музейної 

кімнати при центральній районній бібліотеці з благоустроєм прилеглої 

території виділено 250 тис.грн. (обласний бюджет) та  

29,9 тис.грн. (місцевий бюджет). 

 

 

Надання адміністративних послуг  

 

Протягом 2017 року райдержадміністрацією проводилась комплексна 

робота з оптимізації процесу надання нових адміністративних послуг через 

Центр надання адміністративних послуг, а також забезпечення взаємодії між 

учасниками даного процесу. 

На даний час Центром надається 46 адміністративних послуг.  

Протягом 2017 року Центром було прийнято 2176 заяви від суб’єктів 

звернень (у 2016 році- 1842). 

 

2. Аналіз діяльності райдержадміністрації (досягнення результатів 

завдань та заходів) 

 

Діяльність райдержадміністрації в 2017 році була направлена на 

підтримку та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури територіальних 

громад. 

  В 2017 році за рахунок участі у обласному конкурсі «Разом у 

майбутнє»  по Зачепилівському району було відібрано 8 проектів на загальну 



суму 1 325 747 грн., в тому числі 657756 грн. з обласного бюджету, 601620 

грн. з місцевих бюджетів та 66371 грн. кошти ініціативних груп.  

 До кінця 2017 року всі проекти були реалізовані та було проведено:  

 

Зачепилівка селищна рада 

- проведено вуличне освітлення на суму 199,6 тис. грн..; 

- придбано насоси для забезпечення водопостачання на суму 71,3 грн.  

Бердянська сільська рада 

- проведено капітальний ремонт вуличного освітлення в с. 

Першотревневе на суму 199,99 тис. грн.. 

Чернещинська сільська рада 

- встановлено башту Рожновського в с. Чернищина на суму 150,0 тис. 

грн.; 

Сомівська сільська рада 

- встановлено башту Рожновського в с. Сомівка на суму 198,1 тис. грн.;  

Леб'язька сільська рада 

- проведено вуличне освітлення в с. Кочетівка на суму 122,2 тис. грн..  

Забаринська сільська рада 

- проведено вуличне освітлення в с. Забарино на суму 184,6 тис. грн.. 

Новомажарівська сільська рада 

- замінено вікна і двері в яслах-садку «Теремок» на суму 200,0 тис. грн..  

 

До районного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – 

економічного розвитку окремих територій в 2017 році одержано 1860,0 

тис.грн. субвенції з державного бюджету, які освоєно в повному обсязі, а 

саме: 

- на реконструкцію харчоблоку дитячого навчального закладу (ясла-

садок) «Ромашка» - 400 тис.грн. 

- на будівництво водогону у с. Забарине 1090,0 тис. грн.. 

- на капітальний ремонт частини приміщення Зачепилівської 

центральної районної бібліотеки – 250,0 тис.грн. 

- на придбання кисневий концентратор Jay – 10-4 на суму 91,8 тис.грн. 

Також в 2017 році за рахунок обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища в 2017 році: 

- побудовані модульні очисні споруди в с. Нагірне на загальну суму 

1472,3 тис.грн.; 

- придбана вакуумна машина для Зачепилівської селищної ради на суму 

1389 тис. грн.. 

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2017 

році завершено проект по придбанню фізіотерапевтичного та діагностичного 

обладнання для медичних закладів Центру первинної медико-санітарної 

допомоги. З державного фонду регіонального розвитку було виділено 214,0 

тис.грн., та спів фінансування з районного та місцевих в сумі 311,9 тис.грн. 

Даний проект завершено та придбано апарат магнітотерапії на 11,5 тис.грн., 

апарат УЗД на 479,5 тис.грн,. та апарат УВЧ – 80 на 36,9 тис.грн. 



З обласного бюджету в 2017 році одержано субвенцію на проведення 

капітального ремонту даху Сомівського НВК  в сумі 1372 тис. грн.. 

На відновлення галузі культури в Миколаївському СБК проведено 

капітальний ремонт фасаду (утеплення стін) на суму 1400,0 тис.грн. 

(обласний бюджет) та проведено заміну вікон на суму 70,4 тис.грн. (місцевий 

бюджет). 

 

3. Використання коштів державного бюджету 

 

Протягом 2017 року з державного бюджету одержано та використано 

субвенції на загальну суму 94356,9 тис. грн.., що на 3497,7 тис. грн.. більше у 

порівнянні з видатками 2016 року (90859,2 тис. грн..), втому числі: 

- субвенції з держбюджету на соціальний захист населення (надання 

пільг та субсидій населенню, допомог малозабезпеченим сім’ям) 

виконано в сумі 59068,8 тис. грн.., що на 9080,0 тис. грн.. більше ніж 

в 2016 році (49988,8 тис. грн). Кошти використанні за цільовим 

призначенням в повному обсязі; 

- Освітню субвенцію використано на суму 20520,9 тис. грн..,що на 

928,8 тис. грн.. (4,7%) більше минулорічних видатків по цій субвенції 

(за 2016 рік використано 19592,1 тис. грн..); 

- медичну субвенцію з державного бюджету використано в сумі 

12096,3 тис. грн.., що на 2017,6 тис. грн.. (20%) більше від 

минулорічних видатків по цій субвенції (за 2016 рік використано 

10078,7 тис.грн.); 

- субвенцію з державного бюджету на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань використано 

на 408,3 тис. грн..; 

- субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій освоєно на 

1914,8 тис. грн..; 

- субвенцію з державного бюджету на поведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів використано на 

347,8 тис. грн.. 

Видатки на утримання Зачепилівської райдержадміністрації (апарат та 

структурні підрозділи) у 2017 році складали 3951,1 тис. грн.  

До видатків включені заробітна плата, нарахування на заробітну плату, 

товарно-матеріальні цінності та комунальні послуги. У порівнянні з 2016 

роком видатки на утримання райдержадміністрації у 2017 році більше на 

1579,3 тис. грн. 

Аналіз результативних показників по здійсненню виконавчої влади по 

Зачепилівській райдержадміністрації має наступні показники: 

- кількість розроблених розпоряджень, наказів та рішень складала у 2017 році 

складала 750 (у 2016 -725); 

- кількість виконаних доручень у 2017 році склала 6 (у 2016 - 53); 



- кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг у 2017 році складала 338 (у 

2016 році - 327).  

Всі скарги та заяви були задоволені 100 %. Частка виконаних доручень 

складає  100%.  

 

4. Організаційна інформація 

 

Структура Зачепилівської районної державної адміністрації 

складається з апарату районної державної адміністрації та структурних 

підрозділів, а саме: 3-х управлінь та 8-ми самостійних відділів і секторів.  

Штатна чисельність працівників райдержадміністрації на кінець 2017 

року складала 79 штатних одиниць, фактично працюють на посадах 75 

працівників. 

Протягом 2017 року звільнено з посад 4 працівників, призначено 12 

чоловік.  

Протягом 2017 року проведено 8 конкурсів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорій «Б» і «В», у тому числі в апараті 

райдержадміністрації – 1, у структурних підрозділах райдержадміністрації – 

7,. за результатами яких було призначено на посади 8 державних службовців.  

 До сфери управління райдержадміністрації входять наступні установи:  

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Зачепилівської районної державної адміністрації;  

- Зачепилівський районний центр соціальних служб для сім"ї, дітей та 

молоді; 

- Комунальний заклад охорони здоров'я Зачепилівська центральна 

районна лікарня; 

- КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Зачепилівського 

району». 

Характеристика роботи установ, які входять у сферу управління 

райдержадміністрації зазначена в 1 розділі публічного звіту.  

 

 

Голова районної 

державної адміністрації                                                  А.Л. Конопля 


