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Шановні присутні!

Магдалинівська   районна  державна  адміністрація  в  межах  своїх
повноважень  здійснює  виконавчу  владу  на  підвідомчій  території,  а  також
відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реалізує
повноваження,  делеговані  районною  радою.  На  території  району
забезпечується  виконання  Конституції,  Законів  України,  актів  Президента
України, Кабінету Міністрів України, центральних  органів виконавчої влади.
Незважаючи на негативний вплив на економічну та політичну стабільність в
країні через проведення антитерористичної операції в східних регіонах України
та інших чинників, у районі досягнуто ряд позитивних зрушень у реальному
секторі економіки та розв`язанні соціальних проблем.

Виконання  власних  повноважень  районної  державної  адміністрації  і
делегованих районною радою були спрямовані на всебічне задоволення прав і
свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів, виконання програмних
документів,  у т.ч.  Програми економічного і  соціального розвитку  району на
2017 рік.

Основні  напрями  роботи  райдержадміністрації  ґрунтуються  на  принципах
втілення  в  життя  реформ,  ініційованих Президентом  України,  їх  практичної
реалізації  на  місцях  та  виконання  заходів  Стратегії  регіонального  розвитку
Дніпропетровької області на період до 2020 року.

Багатопланова організаторська робота постійно знаходила своє відображення
в  розпорядженнях  районної  державної  адміністрації.  Актуальні  питання
розвитку  району  розглядались  на  засіданнях  колегії  районної  державної
адміністрації,  на  нарадах  із  залученням  начальників  управлінь  і  відділів,
сільських та селищних  голів, депутатів районної ради, керівників підприємств,
установ та представників громадських організацій району. Завдяки плановій та
системній  роботі  структурних  підрозділів  райдержадміністрації,  співпраці  з
підприємствами, установами, організаціями району було  зроблено наступне:

Фінанси. Зведений бюджет району по доходах за січень - грудень 2017
року  виконано  в  сумі  379  189,6  тис.грн.,  або  на  103,4  відсотка  планових
показників на січень - грудень 2017 року (366 775,9 тис.грн.).

Власні  доходи  загального  фонду  бюджету  району  виконано  в  обсязі
120  203,1  тис.грн.,  що  становить  112,7  відсотка  планових  показників
(106 697,5 тис.грн.). Порівняно з аналогічним періодом 2016 року в цілому по
району  збільшення  надходжень  до  місцевих  бюджетів  становить  28  083,6
тис.грн., або більше на 30,5 відсотки.



До районного бюджету надійшло власних доходів по загальному фонду
64 681,0 тис.грн., що становить 113,6 відсотка планових показників        (56
934,3 тис.грн.).

З 23 бюджетів виконання дохідної частини без урахування трансфертів за
січень -  грудень 2017 року забезпечили Магдалинівський районний бюджет,
Магдалинівський селищний та 18 сільських бюджетів. 

По  земельному  податку  та  орендній  платі  за  землю,  сплаченого
фізичними та юридичними особами за січень – грудень 2017 року, надходження
складають 22 631,2 тис.грн., що на 5,7 відсотки більше планових показників за
січень - грудень 2017 року (21 419,7 тис.грн.). 

Крім того,  органами місцевого самоврядування в січні  2017 року були
переглянуті ставки податку за земельні ділянки, нормативно – грошову оцінку
яких проведено, шляхом внесення змін до  діючих рішень про встановлення
ставок земельного податку у розмірі від 0,4 до 1 відсотка, які будуть діяти у
2018 році.

Доходи загального  фонду виконані  в  сумі   374 134,6 тис.грн.,   або на
103,3 відсотки, відносно планових показників (362011,7 тис.грн.), в тому числі
й за рахунок надходжень до районного бюджету офіційних трансфертів у сумі
237 153,2 тис. грн. 

- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам,  тимчасової  державної  допомоги  дітям  та  допомоги  по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу відносно плану
51 279,8 тис.грн, надійшло 50 431,6 тис.грн., або 98,3 відсотків;

-  Субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу,  послуг  тепло-,  водопостачання  і  водовідведення,  квартирної  плати
(утримання  будинків  і  споруд  та  прибудинкових  територій),  вивезення
побутового сміття та рідких нечистот,  надійшло 71 485,1 тис.грн., або  100,0
відсотків планових показників на січень - грудень 2017 року;

-  Субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання
пільг  та житлових  субсидій  населенню на  придбання  твердого  та рідкого
пічного  побутового  палива  і  скрапленого  газу,  надійшло  950,4  тис.грн.,  або
100,0 відсотків планових показників на січень – грудень  2017 року;

-  Субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
надійшло 430,4 тис.грн.,  або 100,0 відсотків планових показників на січень -
грудень 2017 року;



-  Освітньої  субвенції з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам
надійшло 53 703,9 тис.грн., або 100,0 відсотків, відносно планових показників
на січень - грудень 2017 року;

- Медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло
25 742,9 тис.грн., або 100,0 відсотків, відносно планових показників на січень -
грудень 2017 року;

-  Іншої  субвенції надходження  складають  534,0  тис.грн.,  або  82,7
відсотків,  відносно  планових  показників  на  січень  –  грудень  2017  року
(646,0 тис.грн.);

-  Субвенції   з  державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
державної  соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  грошового  забезпечення  батькам-вихователям  і
прийомним  батькам  за  надання  соціальних  послуг  у  дитячих  будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"
відносно плану 1 688,8 тис.грн, надійшло 1 645,9  тис.грн., або 97,5 відсотків.

До спеціального фонду надійшло доходів в обсязі   5 055,0 тис.грн.,  до
запланованих 4 764,2 тис.грн.,  що становить  106,1 відсотка, в тому числі за
рахунок:

Екологічного податку, надходження якого за січень – грудень 2017 року
становлять  147,2  тис.грн.,  або  184,1  відсотків  відносно  планових показників
(80,0 тис.грн.).

Власних надходжень бюджетних установ, надходження якого за січень –
грудень  2017 року  становлять  4  815,0  тис.грн.,  що на  146,7  тис.грн.  більше
планових показників (4 668,3 тис.грн.), та складає 103,1 відсотка.

Податковий борг. За даними Магдалинівського відділення 
Новомосковської ОДПІ ГУДФС у Дніпропетровській області станом на 01 
листопад 2017 року податковий борг до місцевих бюджетів становить 3 355,66 
тис.грн., що на 441,61 тис.грн. більше ніж на початок року, в тому числі в 
розрізі надходжень по:

Назва
Станом на 01.01.2017 (тис.грн.) Станом на

01.12.2017
(тис.грн.)

Станом на
01.01.2018
(тис.грн.)

Всього: 2914,05 3416,98 3355,66

У тому числі:

Податок на доходи фізичних осіб 195,42 228,46 227,52



(код 11010100 – 11010900)
Податок на прибуток підприємств

(код 11020202)
68,10 60,60 58,75

Плата за землю
(код 18010500 – 18010900)

2204,44 2788,82 2576,69

Транспортний податок
(код 1801100, 12020000)

52,66 52,66 135,99

Єдиний податок
(код 18050200 – 18050500)

139,31 205,08 165,85

Інші 254,12 81,36 190,86

Разом з тим слід відмітити й позитивні зміні в розмірі боргу, у порівнянні з
попереднім звітним періодом (за 11 місяців) в цілому заборгованість зменшилась
на 61,32 тис.грн., в тому числі по:

Платі за землю зменшилась на                                    - 212,13 тис.грн;
Податку на доходи фізичних осіб зменшилась на     - 0,94 тис.грн.;
Єдиному податку зменшилась на                                - 39,23 тис.грн.;
Податку на прибуток підприємств зменшилась на   - 1,85 тис.грн.;
Транспортному податку збільшились на                     - 83,33 тис.грн.;
Інші надходження збільшились на                               - 109,5 тис.грн.

Зайнятість населення. Чисельність осіб, які перебували на обліку в центрі
зайнятості з початку року становить 811 чол. Рівень зареєстрованого безробіття

станом на 01.01.2018 року чисельність безробітних  – 345 чоловік.

           Працевлаштовано центром зайнятості 282 безробітних, або 34,8% від
загальної кількості безробітних громадян, які звернулись до центру зайнятості у
пошуку роботи.
           Працевлаштовано 90 чол. соціально незахищених безробітних.
           В громадських роботах та роботах, які мають тимчасовий характер
прийняло участь 156 чол. 
           На виплату допомоги по безробіттю в цілому витрачено 4231,3 тис. грн.

Соціальний захист населення. За січень-грудень 2017 року з державного 
бюджету виплачено допомоги на суму  52666,7 тис. грн.,  в тому  числі:

Державна  допомога  сім’ям  з  дітьми  складає  27948,9  тис.грн.  Всього
отримувачів сімей з дітьми 1716  чол. Звернулось за допомогою  в січня  1652
чол. із них призначено  у поточному році  1654 чол.

Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
–508,9 тис. грн. 47 чол. 

Державна  соціальна  допомога  малозабезпеченим  сім’ям  –  13160,2
тис.грн.  призначено 371 одержувачам.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам до
18 років 7607,9 тис. грн. виплачується  427 чол.



Державна  соціальна  допомога   на  дітей   сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  грошового  забезпечення  батькам  –  вихователям  і
прийомним  батькам  за  надання  соціальних  послуг  у  дитячих  будинках
сімейного типу та прийомних сім'ям за принципом “гроші ходять за дитиною” –
1568,2 тис.грн. – 8 чол.

Щомісячна грошова допомога особам, які доглядають за інвалідом 1, 2
групи внаслідок психічного розладу – 414,8 тис.грн. – 30 чол.

Щомісячна  адресна  допомога  особам,  які  переміщені  з  тимчасово
окупованої  території  України  та  районів  проведення  антитерористичної
операції – 1357,8 тис. грн.- 83 чол.

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та
сім’ям з дітьми проводиться згідно діючого законодавства.

За  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  виплачується  компенсація  за
надання  соціальних  послуг  особам,  які  потребують  постійного  стороннього
догляду. З січня  2017 року компенсації нараховані 268,6 тис. грн. – 137 чол.

Станом на 01.01.2018 року  нараховано субсидії 59257,8 тис.грн.,  з них:
перераховано – 39595,6 тис. грн., кредиторська заборгованість складає 19662,2
тис.грн.

Заборгованість по пільгах станом на 01.01.2018 складала  994,3 тис.грн.,
погашено – 994,3 тис.грн., кредиторська заборгованість – 0,0 тис.грн. 

За січень-грудень  2017 року нараховані пільги на суму – 5735,5 тис.грн.,
перераховано –  4479,1 тис. грн., заборгованість на  01.01.2018 складає   1256,4
тис. грн.

Постійно  щомісячно  ведеться  корегування  обліку  громадян,  які  мають
право на пільги згідно бази даних ЄДАРП. Так, станом на 01.01.2018 р. всього
пільгових категорій населення з урахуванням однієї пільги 6641 чол.

Пільги  за  професійною  та  соціальною  ознакою  медпрацівникам,
працівникам освіти та культури – 420 чол.

Інвалідів Радянської Армії – 10 чол.;
Осіб,  які  мають  право  на  пільги  відповідно  до  Закону  України  „Про

статус ветеранів військової служби і ветеранів ОВС та їх соціальний захист” –
63 чол.

Осіб,  які  мають  право  на  пільги  відповідно  до  Закону  України  „Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС” –  149
чол.

Осіб,  які  мають  право  на  пільги  відповідно  до  Закону  України  „Про
охорону дитинства” – 300 багатодітних сімей, 973 – дитина з багатодітної сім'ї.

  
Соціальний захист дітей. Станом на 31.12.2017 на обліку в службі у справах

дітей перебуває 104 дитини. Серед них: 
- 42  дітей-сиріт  і  дітей  позбавлених  батьківського  піклування,  які

проживають в сім’ях опікунів та піклувальників,
- 13 дітей виховуються в прийомних сім’ях і підлягають усиновленню,
- 6  дітей  виховуються  в  будинку  сімейного  типу  і  підлягають

усиновленню,
- 10  дітей  перебуває  в  закладах  області  на  повному  державному

утриманні і підлягають усиновленню, з яких:



-    2 дітей в будинках-інтернатах,
-    2 дітей в будинку дитини ,
-     5 дітей в школі - інтернат,
-     1 дитини в училищі,

        -  33  неповнолітніх,  які  виховуються  у  19  сім’ях,  батьки  яких  не
забезпечують необхідних умов для їх життя, навчання, виховання та розвитку
дітей.

З  питань  опіки,  піклування,  усиновлення  та  розвитку  сімейних  форм
виховання, станом на 31.12.2017 року:
        -  16  дітям  надано  статусу  дитини-сирти  та  дитини,  позбавленої
батьківського піклування;

- 5 дітей влаштовано під опіку в сім’ю родичів/знайомих,
- 2 дітей усиновлено громадянами України, 
- 2 дитини влаштовані до прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного

типу.
- 5 дітей влаштовано в державні заклади району та області.

Підготовлено  та  передано  до  відділу  освіти  райдержадміністрації  12
пакетів  документів  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, які досягли повноліття, для отримання одноразової допомоги по 18-
річчю.

Протягом 2017 року надана допомога в реєстрації  2 народжених дітей,
надано  повну  цивільну  дієздатність  1  неповнолітній  дитині,  у  зв’язку  з
народженням  дитини,  надана  допомога  2  дітям  в  отриманні  свідоцтва  про
народження, надана допомога 3 дітям в отриманні паспорту.

Розглянуто  42  звернення  з  питань  соціального  захисту,  запобігання
дитячій бездоглядності  та безпритульності,  вчиненню дітьми правопорушень,
надано 169 консультацій 187 громадянам. 

Упродовж  2017  року  службою  у  справах  дітей  здійснено  нагляд  за
умовами проживання та виховання дітей під опікою, піклуванням - перевірено
56 сімей,  в  яких виховується 62 дітей;  здійснено 12 виходів у 6 прийомних
сімей, де виховується 18 дітей та 4 виходи у 2 дитячі будинки сімейного типу, у
яких проживають та виховуються 13 дітей. Перевірено умови проживання та
утримання дітей у  32  сім’ях,  в  яких є  проблеми з  виховання дітей з  метою
соціального захисту та профілактики правопорушень серед дітей. 

Сільське господарство .Рослинництво. Станом на 31.12.2017 року в
Магдалинівському районі площа ріллі становить 1327717га, в

сільськогосподарських підприємствах – 70593га – 0,8%, в господарствах
населення 57124га - 44,3%.

В усіх категоріях господарств Магдалинівського району під урожай 2017
року було посіяно 65,27га зернових культур, із них 17,6 тис.га озимої пшениці,
3,3тис.га ячменю. Також було посіяно 38,66 тис.га соняшника, кукурудзи на
зерно – 31,7 тис.га, 3,2тис.га овочів, із них 1,75 тис.га картоплі. 

Зібрано:



Пшениці – 445894ц., що становить 117,6% до 2016 року (озимої – 434095ц,
урожайність 41,4ц/га, ярої – 11799ц., урожайність 26,9 ц/га).

Ячменю озимого та ярого зібрано 84928 ц на площі 3288га, урожайність –
25,8ц/га.

Зернобобові  культури  скошено  на  площі  167  га.  Намолочено  4213  ц
(більше ніж у 2016 році на 2844 ц), урожайність склала 25,2ц/га.

Соняшника 716,8ц, урожайність 23,2 ц/га
Кукурудзи на зерно 1008,06ц, урожайність – 37,8ц/га

Урожайність  озимої  пшениці  вище  50  ц/га  мають  такі  агроформування:
ТОВ«Агро-Альянс», ТОВ «Дружба-Казначеївка», ТОВ «Агро-Овен».

Тваринництво.За  оперативними  даними  реалізація  м’яса  по
сільгосппідприємствах району станом на 01.01.2018 року складає 86067, що на
3307 т, або на 3,7% менше, ніж у відповідному періоді 2016 року, вирощено
м’яса 108444,4 т, що більше 18841,1 ніж у 2016 р. на 98 т, або на 21%. За січень
-  грудень  2017  року   надоєно  молока  30266  т,  що  на  9,3%   менше,  ніж  в
аналогічному періоді 2016 року. Яєць вироблено січні-грудні 2017 року 23502,8
шт.  Поголів’я  великої  рогатої  худоби  в  агроформуваннях  району  становить
3042 гол., що більше, ніж у 2016 році на 6,2%, або на 180 гол. Поголів’я корів
зменшилося в порівнянні з минулим роком на 54 гол., або 4,7%, та складає 1078
гол. Поголів’я свиней зменшилось на 34697 гол. та становить 50308 гол., або
69% до минулого року. Поголів’я овець становить 478 гол., що менше минулого
року на 265 гол., поголів’я птиці становить 206369 гол. 

Інвестиційний розвиток. У цьому році відбулося відкриття трьох об’єктів:
1.  Об’єкт  «Реконструкція  нежитлової  будівлі  під  багатофункціональну

будівлю  громадського  призначення,  розташованої  в  селі  Гупалівка
Магдалинівського  району Дніпропетровської  області  по вул.  Леніна  (Романа
Савченко)  будинок  №  40А,  40А/1».  У  жовтні  2015  року  була  виготовлена
проектно-кошторисна документація за  рахунок сільського бюджету. Загальна
кошторисна вартість складає – 1871,755 тис.грн. Замовником виконання робіт
виступає управління капітального будівництва облдержадміністрації. Підрядна
організація - «Техбудресурс». 

2.  Об’єкт: «Реконструкція  лівого  крила  школи  с.Котовка
Магдалинівського району”. В поточному році завершені будівельні роботи, на
сьогоднішній день ведуться роботи по отриманню декларації про завершення
будівельних робіт. 

3.  «Капітальний  ремонт  будівлі  та  благоустрій  КЗ  «Дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) загального розвитку «Сонечко» Казначеївської
ради.  У  2016  році  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  Казначеївської
сільської  ради  було  виготовлено  ПКД  на  об’єкт.  Вартість  –  52,360  тис.грн.
Загальна  кошторисна  вартість  складає  –  2363,148  тис.грн.  Кошти виділені  з
обласного  бюджету,  замовник  –  управління  капітального  будівництва
облдержадміністрації. Підрядна організація – «Центрум-Буд». Роботи розпочаті
10.04.2017  замінено  повністю  покрівлю,  систему  опалення,  вікна,  утеплено
стіни, проведено ремонт кімнат та кабінетів. 16.08.2017 року було проведено
урочисте відкриття  об’єкту. 



У 2017 році завершені роботи на двох об’єктах а саме: 
1. Об’єкт «Капітальний ремонт покрівлі Ковпаківської ЗОШ І-ІІ ступенів

за адресою с.Ковпаківка Магдалинівського району Дніпропетровської області
виділено  458,0  тис.  грн.  з  районного  бюджету.  Виконавець  –  підрядна
організація ТОВ «Компанія АНТ –СТРОЙ». Роботи зроблені на 100%.

2.  Проведення  капітального  ремонту  мереж  вуличного  освітлення  в
с.Мар’ївка.  Зроблена  ПКД,  вартість  робіт  складає  553,752  тис.грн.  Виділені
кошти з районного бюджету. Роботи виконані на 100%.

Продовжуються роботи на об’єктах:
          1.На об’єкт «Реконструкція частини будівлі клубу під дитячий НВК в с.
Топчино Магдалинівського району» Топчинською сільською радою виконано
перерахунок  проектно-кошторисної  документації  та  проведена
держінвестекспертиза.  Кошторисна  вартість  складає  3717  тис.  грн..  Об’єкт
передано  до  управління  капітального  будівництва  облдержадміністрації.  У
червні  2016  р.  було  проведено  тендер.  Переможець  «Техбудресурс».
На сьогоднішній день проведено опалення в приміщенні роботи виконанні  на
60%. З місцевого бюджету виділено 1000,0 тис.грн. на співфінансування робіт
(роботи призупинені.)

2.Об’єкт  «Капітальний  ремонт  будівлі  і  зовнішніх  мереж  КЗ
«Магдалинівський будинок культури  МРР за адресою: вул. Центральна, 61 смт.
Магдалинівка Магдалинівського району Дніпропетровської області». У грудні
2016 р. виготовлена проектно-кошторисна документація на об’єкт за рахунок
районного бюджету в сумі 248 000 грн. та проведена держбудінвестекспертиза
на суму 15 943 грн.. Загальна кошторисна вартість складає – 9131,988 тис. грн..
Функції  головного  розпорядника  коштів  обласного  бюджету  здійснює
управління  капітального  будівництва  облдержадміністрації.  На  фінансування
зазначеного  об’єкту у 2017 році  в  обласному бюджеті  передбачено  кошти у
сумі  7000,000  тис.  грн..  На  співфінансування  виконання  робіт  з  районного
бюджету у травні 2017 року виділено кошти в обсязі  1000,000 тис.  грн.,  ще
1000,000 тис. грн. буде виділено по потребі. У червні 2017 р. підрядчиком були
розпочаті будівельні роботи. У ході виконання робіт повністю зроблено ремонт
покрівлі, утеплено фасад, замінено вікна, двері, укріплення стін,  освітлення І та
ІІ  поверху,  система  опалення,  відремонтовано  10  кабінетів,  встановлені
кондиціонери. Станом на 01.01.2018 року проводяться роботи по встановленню
пожежної  та  охоронної  сигналізації,  облаштуванню  електропостачання
глядацької зали і підвального приміщення, ремонт системи водопостачання та
каналізації,  штукатурні  та  малярні  роботи  фасаду,  улаштування  зливної
системи.

3. Об’єкт: «Капітальний ремонт системи опалення будинку культури по
вул.Садова,1 с.Котовка Магдалинівського району Дніпропетровської  області»
загальна кошторисна вартість складає – 596,52 тис. грн. На даний час ремонтні
роботи зроблені на 42,7 тис. грн.

4. На об’єкт «Капітальний ремонт водогону (ремонт та відновлення вузлів
подачі  води)  в  с.Приорільське  Магдалинівського  району  Дніпропетровської
області»  зроблена  проектно-кошторисна  документація  за  рахунок  коштів
бюджету сільської ради (вартість ПКД 117,0тис.грн). Станом на 01.01.2018 на



проведення робіт кошти не виділялися.

Розвиток інфраструктури. Загальна протяжність доріг  державного,
обласного та районного значення на території Магдалинівського району

складає 476,9 км.
Загальна  протяжність  доріг   державного,  обласного  та  районного

значення на території Магдалинівського району складає 476,9 км.

На  2017 рік  заплановано  поточний  ремонт  доріг  за  рахунок  коштів
місцевого бюджету на суму 6516,5 тис.грн. Станом на 25.12.2017 року виконано
на суму 7860,3 тис.грн або 120% виконано капітальний ремонт на суму 737,537
тис.грн.

Демографічна ситуація. За 12 місяців 2016 року народилось 244 чол., померло
– 591 чол. Чисельність наявного населення порівняно з початком року

зменшилось на 67 чол. і становить 33626 осіб.  

Показник народжуваності –  7,6 проти 9,3 за 12 місяців 2016 року.
Показник загальної смертності – 18,4 проти 18,1 за 12 місяців минулого

року. 
За звітний період зареєстровано шлюбів - 142, що 66 % більше ніж у

2016  році  (94),  розлучень  –  30,  що  становить  63% до  відповідного  періоду
минулого року (19).

Охорона здоров’я. Мережа лікувально – профілактичних закладів налічує 45
установ: 1 – ЦПМСД ( у складі 12 амбулаторій ЗПСМ, 23фельдшерських

пунктів, 7 медичних пунктів ), 1 ЦРЛ, 1 ВШМД. За січень-грудень  2017 року
народилося 244 дітей проти 301 за січень-грудень 2016 року, померло 591 чол.

проти 580 у 2016 році.
          За січень-грудень 2017 року заклади охорони здоров’я  профінансовані на
суму 17784,3 тис. грн., що становить 98,4% до запланованого фінансування. На
медикаменти освоєно 799,5  тис.  грн.,  що становить 96,8%; на харчування –
77,2тис. грн., або 100% від запланованих; на виконання регіональних програм
1260,6 тис. грн., або 86,7% від запланованих; на оплату праці освоєно 10551,3
тис.грн.  (99%),  нарахування  на  зарплату  становлять  2460,8  тис.грн.  (99%).
План  профоглядів  на  туберкульоз  дітей  шляхом  постановки  реакції  Манту
виконаний на  79,2% до  річного  плану  (оглянуто  1926  дітей  при  плані  4557
чол.).  За  січень-грудень  2017  року  виявлено  13  випадків  захворюваності  на
туберкульоз, з них при профоглядах виявлено 5 хворих.                          
          Онкопрофоглядами охоплено 7124 жінок, що склало 65,1% до річного
плану  10927  чол.  Забезпечено  рівень  охоплення  дітей  основними
профілактичними  щепленнями:  проти  кору  1210  чол.,  дифтерії  –  1113  чол.,
поліомієліту – 1021 чол. Оглянуто на СНІД 988 чол., що становить 65,1% від
річного плану 1600 чол.     
   

Освіта. Діяльність відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Магдалинівської
райдержадміністрації і навчальних закладів спрямована на створення умов для

покращення якості освіти і виховання, всебічного та гармонійного розвитку



дітей дошкільного віку, школярів; удосконалення мережі навчальних закладів
відповідно до демографічної ситуації, надання рівного доступу до здобуття

якісної освіти.
У  2017-2018  навчальному  році  в  районі  функцінує  25  загальноосвітніх
навчальних закладів, в яких навчається 3200 учнів. Порівняно з минулим роком
кількість учнів збільшилась на 35 осіб.

В  освітній  галузі  району,  завдяки  підтримці  районної  ради,
райдержадміністрації  прийнято  виважені  рішення   щодо  оптимізації  мережі
закладів  освіти  у  сільській  місцевості,  які  реалізуються  через  діалог  із
громадою та в межах чинного законодавства.

Із цією метою:  на сесіях районної та сільських рад прийнято рішення
про  призупинення  діяльності  Олександрівської  та  Січкарівської
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, діють п’ять освітніх округів, які працюють
в  обласному  проекті  «Мережевий  освітній  округ» та  при  потребі  можуть
забезпечувати  дітям рівний доступ  до  якісної  освіти  незалежно від  місця  їх
проживання,  ефективного  використання  творчого  потенціалу  педагогічних
працівників навчальних закладів. 
       

Всі  25  шкіл  району  мають  підключення  до  мережі  «Інтернет»  та
стовідсотково  забезпечені  комп’ютерною  технікою.  Завдяки  використанню
даного ресурсу всіма освітніми організаціями району (включаючи дитячі садки,
БДТ, ДЮСШ, СЮН та Музичну школу) було створено власні  сайти.  Кожен
користувач порталу має змогу вести свій блог та спілкуватись в режимі «он-
лайн» з іншими користувачами порталу. Створено сайти освітніх округів.

Для  визначення  вимог  щодо  обґрунтування  необхідності  фінансування  у
сфері освіти, контроль за їх реалізацією розроблено районну цільову соціальну
програму "Освіта  Магдалинівщини на  2017 рік"  затверджену рішенням сесії
районної ради, відповідно до якої підвіз дітей, які проживають на відстані від
школи  більше  3-х  кілометрів  забезпечується  16  шкільними  автобусами  (два
автобуси знаходяться в незадовільному стані та потребують списання),  потреба
в  підвозі  забезпечена  стовідсотково,  але  парк  шкільних  автобусів  потребує
оновлення, першочергово в кількості двох автобусів

Для забезпечення збалансованого гарячого харчування учнів шкіл району
районним  бюджетом  виділено  кошти  з  розрахунку  8,5  грн.  в  день  на  одну
дитину. З 1 січня 2018 року вартість харчування 1 дитини становить 12,6 грн.
Норми харчування згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004
р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих
закладах» виконуються частково в зв`язку з відсутністю фінансування.

Дякуючи  підтримці  обласної,  районної  влади,   оздоровлення  та
відпочинок  дітей  у  районі було організовано  на належному рівні. 38 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оздоровлювалися на морі.

У  всіх  навчальних  закладах  з  01.06.2017  по  21.06.2017  працювали
відпочинкові табори

Кількість дітей, оздоровлених влітку в відпочинкових таборах, 1611 учнів
шкіл району.   



Харчування було дворазове (сніданок та обід), його вартість  - 23,37 грн
на одну дитину в день, для цього районною радою виділенні кошти в розмірі
527087 грн. 

Стан  забезпечення  навчальних  закладів  району  педагогічними  кадрами
задовільний,  у  2017  –  2018  навчальному  році  чисельність  педагогічних
працівників  441чол., з них вища кат. – 188 чол., І кат. – 57., ІІ кат. – 19 чол.,
спец. – 56 чол.

Культура. Магдалинівський район, згідно затвердженій мережі закладів
культури налічує, 25  клубних установ Міністерства культури  України: з них –

20 сільських будинків культури,  4 сільських клубів та районний будинок
культури, 30 бібліотек, із них 28 сільських.

В районі також функціонують:
Комунальний заклад «Магдалинівський районний будинок культури»;
комунальний  заклад  «Магдалинівська  дитяча  музична  школа

Магдалинівської районної ради» з філіалом в с.Котовка,
комунальний заклад « Магдалинівський народний історико-краєзнавчий

музей ім..Д.Кулакова», Котовський та Жданівський сільські краєзнавчі музеї.
Основний творчий потенціал району складають працівники  галузі – це

фахівці клубної, бібліотечної, музично-педагогічної та музейної справи. У 2016
році в  закладах району працює всього 119 чоловік.  В клубних установах 56
чоловіка.  В  бібліотеках  району  працює  40  чоловік,  з  них    -  бібліотечних
працівників -38. В музичній школі працює 15 чоловік, з них викладачів – 11.

 В 2017 році заклади культури Магдалинівського району працюють згідно
комплексної районної «Програми розвитку культури Магдалинівського району
на 2017-2020 роки» затверджена рішенням сесії  районної ради від 20 грудня
2016 року   № 131-12/VII,  яка  спрямована на  посилення підтримки розвитку
культури  в  районі,  розв’язання  проблем  національно-культурного  розвитку,
збереження національно-культурної спадщини. 

Районним  бюджетом  забезпечено  фінансування  заробітної  плати
працівників  в  передбачених  планами  обсягах.  Заборгованість  станом  на
01.11.2017 року по виплаті заробітної плати відсутня. 

Магдалинівська  райдержадміністрація,  як  державний  орган  охорони
культурної  спадщини,  забезпечує  реалізацію  на  території  району  державної
політики  у  зазначеній  сфері  відповідно  до  Закону  України  «Про  охорону
культурної  спадщини».  На  місцях  ці  обов’язки  покладено  на  сільські  ради.
Відділ  культури в  межах  повноважень,  делегованих  райдержадміністрацією
(Розпорядження голови райдержадміністрації від 11 лютого 2014 року          №
Р-38/0/305-14 «Про стан збереження об’єктів культурної спадщини на території
Магдалинівського району») здійснює заходи з обліку, збереження, захисту від
руйнування або заподіяння шкоди об’єктам культурної спадщини. 

Відкритість влади, зв'язок з громадськістю  , організаційна і      кадрова 
робота  . За звітний період підготовлено і проведено 4 - засідання Громадської 
Ради, 2 - зустрічі з представниками релігійних конфесій Магдалинівськкого 
району, 2 - зустрічі  в.о.голови  райдержадміністрації з політичними 
організаціями району.



На  офіційному  сайті  райдержадміністрації  розміщено 36 публікацій про
діяльність РДА.  

Упродовж 2017 року  проведено 10 засідань колегії районної державної
адміністрації, де було розглянуто 36 питань, дієвість яких спрямовувалась на
організацію  виконання  Програми  економічного  і  соціального  розвитку,
наповнення  та  ефективне  використання  бюджету,  соціального  захисту
населення,  здійснення  виконавчими  комітетами  сільських  та  селищних  рад 
делегованих повноважень органів виконавчої влади.  За результатами засідань
колегії прийнято 23 розпорядження.

За 12 місяців 2017 року прийнято 466 розпоряджень районної державної
адміністрації (з основної діяльності), більша частина яких регулює виконання
делегованих повноважень.
З  початку  року  головою  райдержадміністрації  та  його  заступниками  було
розглянуто 776  письмових звернень і 63 - на особистих прийомах громадян. У
письмових зверненнях громадян порушено 778 питань, із яких 351  вирішено
позитивно, на 422 – надано роз’яснення, 3 – переслано за належністю. 

За 2017 рік надійшло 25 повторних звернень та 22 колективних.
Всього конституційним правом на звернення скористалося 1800 жителів

району.

Проведено 12- апаратних навчань за участю начальників управлінь, відділів 
райдержадміністрації, районних служб.

Здійснено ряд заходів щодо впорядкування структури райдержадміністрації.
Зокрема, ліквідовано відділ агропромислового розвитку, його функцію

покладено на відділ економічного та агропромислового розвитку,
доукомплектовано відділ надання адміністративних послуг в кількості 4-х

одиниць.

Пріоритетні завдання на 2018 рік. 
– завершення процесу об’єднання громад;

          - стабілізація економічного розвитку району;
          - забезпечення збалансованості місцевих бюджетів;

      - посилення інвестиційної складової у розвитку економіки району;

      - проведення ефективної політики енергозбереження;

          - поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної 
роботи суб’єктів підприємництва, посилення його ролі в соціально-
економічному розвиткові;

      - активізація внутрішнього ринку;

          - розвиток сільськогосподарського виробництва, підвищення 
ефективності землекористування, збільшення обсягів залучення фінансових 
ресурсів у галузь;

- поліпшення якості і доступності освіти,  медичного обслуговування, у 
тому числі шляхом подальшої оптимізації соціальних установ, зміцнення їх 
матеріально-технічної бази; 



          - збереження історико-культурної спадщини,  розвиток туристичної 
інфраструктури, раціональне використання культурних і рекреаційних ресурсів 
району; 

         - підтримку вразливих верств населення, недопущення погіршення 
ситуації у сфері зайнятості населення та безробіття, сприяння розширенню 
сфери застосування праці економічно активного населення за рахунок 
створення нових робочих місць, зменшення частки низькооплачуваних 
працівників.


	Податковий борг. За даними Магдалинівського відділення Новомосковської ОДПІ ГУДФС у Дніпропетровській області станом на 01 листопад 2017 року податковий борг до місцевих бюджетів становить 3 355,66 тис.грн., що на 441,61 тис.грн. більше ніж на початок року, в тому числі в розрізі надходжень по:

