Публічний звіт
в.о. голови Дніпровської районної
державної адміністрації
Сусловича Сергія Володимировича

 Вступна частина
Дніпровська районна державна адміністрація будувала свою роботу
у 2017 році відповідно до стратегічних напрямів реалізації положень Указів
Президента України, Програми діяльності та постанов Кабінету Міністрів,
якими визначені основні завдання по вирішенню найактуальніших
економічних проблем, забезпечення соціальної і політичної стабільності,
відповідальності за стан справ на місцях.
 Адміністративно-територіальний устрій
Дніпровський район найбільший в області за територією, кількість
населених пунктів - 43, з них місто Підгороднє, селищі міського типу –
Обухівка та Слобожанське. На території району діють 1 міська, 2 селищних
та 11 сільських рад. Відповідно до Перспективного плану формування
територій громад Дніпропетровської області створено на території
Дніпровського району об’єднання територіальних громад, а саме:
Слобожанської, Новоолександрівської, Сурсько-Литовської та Любимівської.
Територія складає 144 тис.га. Площа сільгоспугідь – 109,3 тис.га,
в тому числі ріллі 91,6 тис.га.

Межує з Криничанським, Магдалинівським, Новомосковським,
Солонянським,
Синельниківським,
Петриківським
районами
Дніпропетровської області та містом Дніпро, Кам’янське.
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Дніпровський район розташований у степовій зоні, ґрунти –
чорноземні. Родючі чорноземи та сприятливі кліматичні умови забезпечують
стабільні високі врожаї сільськогосподарських культур.
Територією району протікає шість річок, це Дніпро, Самара, Кільчень,
Оріль, Мокра Сура та Суха Сура.
Історія Дніпровського району бере початок з 1920 року, коли на базі
заводських підсобних господарств міста Дніпро був організований
Приміський район. Основним завданням цього району було забезпечення
жителів обласного центру та Кам’янське овочево-молочною продукцією.
Цей район було ліквідовано в 1959 році, а всі населені пункти віднесені
до сусідніх районів. І лише 04 січня 1965 року, згідно з указом Президії
Верховної Ради УРСР, були організовані Дніпровський район
та виконком районної ради депутатів трудящих.
Район багатий лісами. Кіровське та Любимівське лісництва, а також
Нижньодніпровська дільниця
Дніпропетровського
держлісгоспу –
це справжні комплексні підприємства, які займаються не лише заготівлею,
вивезенням, переробкою, але й відновленням лісу, доглядом за ним
та охороною.
Гордість району є Дніпровсько - Орільський заповідник, в якому
зберігається і примножується фауна і флора Придніпров’я. Розташування
його у степовій зоні, де переважають родючі чорноземні ґрунти,
дає можливість вести інтенсивне сільське господарство.
Наявне населення – 84 тисяч чоловік. Національний склад району:
80,3 відсотків - українці, 14,9 відсотків - росіяни, 1,2 відсотків - білоруси,
3,6 відсотків - представники інших національних меншин.
Саме на турботі про людину зосереджують свою роботу
райдержадміністрація сумісно з районною радою, виконкомами місцевих рад
та з трудовими колективами району. Між райдержадміністрацією
та районною радою і депутатським корпусом досягнуто порозуміння
при прийнятті важливих програм та рішень соціально-економічного,
культурного розвитку району.
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Дніпровська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень
здійснює виконавчу владу на території району та реалізує повноваження,
делеговані їй районною радою, серед яких найважливішими є наповнення
бюджетів, виконання програм соціально-економічного розвитку, соціального
захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інших,
передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні».
З метою реалізації державної політики з питань управління персоналом
та забезпечення організаційного розвитку райдержадміністрації налагоджена
система
цілісної
роботи
щодо:
якісного
добору
персоналу
райдержадміністрації; прогнозування розвитку персоналу; здійснення
аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
організаційно-методичного
керівництва
управлінням
персоналом
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в структурних підрозділах райдержадміністрації; документальне оформлення
вступу на державну служу, її проходження та припинення.
 Питання організаційно-кадрової роботи
З метою вдосконалення організації структури районної державної
адміністрації у структурі райдержадміністрації в 2017 році відбувалися
зміни:
-у
лютому
2017
року
сектор
правового
забезпечення
райдержадміністрації реорганізовано у відділ правового забезпечення
райдержадміністрації;
- у травні 2017 року:
- в апараті райдержадміністрації виведена посада спеціаліста з питань
запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації та введена посада
головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції
райдержадміністрації;
- у відділі ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрації
виведена посада головного спеціаліста та введена посада спеціаліста;
- у червні 2017 року у складі апарату райдержадміністрації утворений
сектор з питань запобігання та виявлення корупції, в складі структурних
підрозділів утворений сектор з питань інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю;
- у грудні 2017 року сектор режимно-секретної роботи, взаємодії
з
правоохоронними
органами,
цивільного
захисту,
оборонної
та мобілізаційної роботи перейменований у сектор взаємодії
з
правоохоронними
органами,
цивільного
захисту,
оборонної
та мобілізаційної роботи.
За звітний період організовано та проведено 13 засідань колегії, на яких
розглядалися 56 питань згідно затвердженого річного та квартальних планів
роботи райдержадміністрації на 2017 рік, а також позапланові питання,
з метою забезпечення якісного функціонування усіх сфер розвитку
Дніпровського району.
Також, проведено 40 оперативних нарад при голові районної державної
адміністрації з питань заходів, що пройшли у районі за участю виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування. Заслуховувалися звіти
та інформаційні довідки (близько 124) щодо проведеної роботи
структурними підрозділами райдержадміністрації, установами району та
громадським організаціями.
Штатним розписом районної державної адміністрації станом
на 01 січня 2018 року передбачено 123,5 штатних одиниць, з них 96 штатних
одиниць - посади державної служби, 25 штатних одиниць – посади
працівників, які виконують функції з обслуговування, 2,5 штатних одиниць технічний персонал.
За звітний період відбулося 13 засідань конкурсної комісії
райдержадміністрації.
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Протягом 2017 року на посади державних службовців призначено
22 особи, з них 19 осіб – за конкурсним відбором, 2 особи – за переведенням
та 1 особа за направленням після закінчення Дніпропетровського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України за денною формою
навчання.
На посади працівників, які виконують функції з обслуговування
призначено 10 осіб. Всього призначено - 32 особи.
Протягом 2017 року звільнено з посад державної служби - 5 осіб, з них
2 особи - за угодою сторін, 2 особи - за переведенням в іншу установу
та 1 особа – за власним бажанням у зв’язку зі вступом на навчання
до Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
за денною формою навчання.
З посад працівників, які виконують функції з обслуговування звільнено
за 2017 рік – 7 осіб.
За звітний період 15 особам присвоєно ранги державних службовців
в межах відповідної категорії посад.
На підставі ст. 69 Закону України «Про державну службу»
у Дніпровській районній державній адміністрації діє дисциплінарна комісія
з розгляду дисциплінарних справ. За 2017 рік проведено 2 службових
розслідування.
За
поданням
дисциплінарної комісії
притягнено
до дисциплінарної відповідальності - 2 державних службовців.
За рішенням голови райдержадміністрації до дисциплінарної
відповідальності притягнено - 2 державних службовців. На початку
2017 року достроково знято дисциплінарне стягнення з 2 державних
службовців за сумлінне виконання службових обов’язків.
Усі державні службовці районної державної адміністрації мають повну
вищу освіту.
Кваліфікацію «Магістр державного управління» мають 18 державних
службовців. На даний час 6 державних службовців навчаються
в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
на заочній формі навчання та 1 державний службовець за денною формою
навчання.
Згідно плану навчання на 2017 рік у Дніпропетровському
регіональному інституті державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України фактично підвищили
кваліфікацію 45 державних службовців. В інших закладах підвищили
кваліфікацію 14 державних службовців та 3 працівників, які виконують
функції з обслуговування.
У грудні 2017 року визначенні та погоджені для кожного державного
службовця завдання і ключові показники результативності, ефективності
та якості виконання поставлених завдань протягом 2018 року.
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Діловодство і контроль

В 2017 році Дніпровською районною державною адміністрацією
Дніпропетровської області прийнято розпоряджень:
- з основних питань діяльності – 543;
- з кадрових питань – 167;
- доручень голови райдержадміністрації – 7.
Відділом діловодства і контролю зареєстровано:
- вхідної кореспонденції – 4260;
- вихідної кореспонденції – 2002;
- отримано електронною поштою – 4184.


Запобігання та виявлення корупції

До вступу на державну службу, всі кандидати були попереджені
про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну
службу» та «Про запобігання корупції».
За звітний період спеціальну перевірку пройшли - 4 особи, перевірку,
передбачену Законом України «Про очищення влади» - 7 осіб.
До 01 квітня 2017 року 121 посадових осіб, що становить
100 відсотків працюючих, подали декларації про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік.
В результаті роботи по запобіганню проявів корупції та врегулюванню
конфлікту інтересів, порушень пов’язаних з корупцією було уникнуто.

Аналіз звернень, що надійшли
на адресу районної державної адміністрації
Протягом 2017 року районною державною адміністрацією
здійснювалися системні заходи щодо чіткого виконання вимог Закону
України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого
2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», інших
законодавчих та нормативно – правових актів з питань роботи зі зверненнями
громадян.
Реєстрація звернень здійснюється в електронній програмі «Звернення
громадян» із застосуванням Класифікатора звернень громадян.
На засіданні колегії райдержадміністрації двічі розглядались питання роботи
зі зверненнями громадян.
За 2017 рік згідно затвердженого графіку виїзних прийомів головою
райдержадміністрації разом зі службами району проведено 24 виїзних прийомів
громадян в територіальних громадах району, на яких голова райдержадміністрації
спілкувався з мешканцями району.
Відповідно до виїзних прийомів було проведено перевірку щодо стану
роботи зі зверненнями громадян у виконкомах міської, селищних та сільських рад.
У ході проведення перевірок надавалася методична та практична допомога щодо
застосування законодавства з питань роботи зі зверненнями громадян.
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Графіки прийому громадян доведено до відома жителів Дніпровського
району через районну газету «Дніпровська зоря». Також в газеті друкуються звіти
про результати роботи щодо звернень громадян та інформація з актуальних питань.
Протягом року в райдержадміністрації провели виїзний особистий прийом
громадян Дніпровського району заступники голови облдержадміністрації
Пруцаков В.В., Примаков К.Ю. та Юрченко В.О.

Проведено 12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень
громадян на чолі з керівниками відповідного органу, про що складені відповідні
протоколи.
В 2017 році до райдержадміністрації надійшло 154 письмових звернень
громадян, в тому числі 15 колективних. На особистому прийомі керівництвом
райдержадміністрації прийнято 196 громадян по 154 питанням. Загальна кількість
письмових та усних звернень 308. Для порівняння: за аналогічний період 2016 року
розглянуто 298 звернень, з них 77 на особистому прийомі.
Більшість звернень та порушень в них питання:
питання аграрної політики і земельних відносин – 109;
комунального господарства – 21;
соціальний захист населення – 68;
сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт – 18;
житлова політика – 10.
З питання аграрної політики та земельних відносин більше всього
звертаються
мешканці
м. Дніпро,
м. Підгородне,
смт Слобожанське
та Новоолександрівської сільської ради.
За 2017 рік надійшло 5 повторних звернень, проти 7 в минулому році.
До органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади
в поточному році всього надійшло 20219 звернень громадян порівняно з 14690
у минулому році.
За звітний період до Дніпровської райдержадміністрації надійшло:
- 729 звернень громадян з контакт-центру «Гаряча лінія голови
обласної державної адміністрації»;
- 334 звернення громадян з державної установи Урядовий контактний
центр».
Особлива увага в райдержадміністрації приділяється вирішенню
проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, учасники
бойових дій, члени багатодітних сімей, одинокі матері, інші громадяни,
які потребують соціального захисту та підтримки. Від громадян зазначених
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категорій отримано 1063 звернення, у тому числі 315 звернень від учасників
бойових дій. Загалом за рахунок районного бюджету з метою підтримки
сімей громадян зазначених категорій протягом 2017 року виділено
164,0 тис.грн. для надання одноразової матеріальної допомоги, в тому числі
учасникам антитерористичної операції 225,0 тис.грн., з них для сімей
загиблих учасників АТО - 25,0 тис.грн.


Служба у справах дітей

На обліку в службі у справах дітей Дніпровської райдержадміністрації
перебуває 353 дітей, з них:
138 – дітей, позбавлених батьківського піклування;
72 – дітей-сиріт;
7 – дітей, позбавлених батьківського піклування, які переміщені з зони
АТО (Донецька область, Луганська область);
47 – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інших
районів області (підконтрольні);
105 – дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.
На території Дніпровського району створено 2 комунальних заклади,
а саме:
- Комунальний заклад «Малий груповий будинок «Мій дім»
Дніпровської районної ради, який утворено в липні 2013 року та функціонує
з грудня 2013 року, за час існування закладу перебувало 28 дітей, з них:
3 – усиновлені;
3 – влаштована у прийомну сім’ю;
1 – влаштована під опіку;
11 – влаштовані на навчання до ВНЗ;
10 – проживають в МГБ;
Із спеціалізованих інтернатних закладів забрали 3 дітей. Зняли діагноз
«легка розумова відсталість» у 4 дітей. Всі діти підтримують стосунки
із родичами.
- Комунальний заклад «Центр соціальної підтримки дітей і сімей
«Добре вдома» Дніпропетровської районної ради утворений в 2013 році,
почав функціонувати з вересня 2014 року.
Відділення термінового влаштування дітей Центру – розраховане
на тимчасове проживання 22 дітей віком до 18 років та 6 осіб із числа дітейсиріт віком до 23 років.
З початку роботи Центру у відділення термінового влаштування дітей
службою у справах дітей було видано 97 направлень:
- повернуто у біологічну сім’ю – 38;
- влаштовано у сімейні форми виховання – 22 (15 дітей під опіку,
ПС/ДБСТ- 7);
- переведено в МГБ – 12;
- переведено по місцю проживання батьків – 4;
- поновлено навчання у навчальних закладах – 4.
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Відділення для матерів з дітьми - розраховане на тимчасове
проживання 5 сімей (20 осіб). У відділенні проживають мами з дітьми,
які потрапили в надзвичайну ситуацію, через яку із сім’ї могли би вилучити
дитину, або мами, які мали намір відмовитися від своїх дітей.
За моменту відкриття Центру отримувачами послуг відділення Вмд
були 18 матерів із 33 дітьми з них: реєнтегровано у громади та продовжують
виховувати своїх дітей – 12 жінок із 22 дітьми.
Відділення «Служба підтримки сім’ї» створена для надання
комплексних послуг дітям та сім’ям, направлених на попередження
вилучення дітей із сімей: консультування батьків з питань догляду
і виховання дітей, групова робота з батьками, навчання батьківських
навичок, особливостей розвитку дітей, проведення групових, розвиваючих
занять з дітьми в умовах денного стаціонару, організація роботи груп
взаємопідтримки, клубів спілкування, сімейних клубів, підтримка сімей,
які взяли дітей на виховання в сім'ї.
З моменту роботи Центру відділенням «Служба підтримки сім’ї»
допомогу спеціалістів отримали 506 сімей: 856 дітей та 668 дорослих.
Здійснено виїзди мобільної бригади вузькопрофільних спеціалістів
Центру у всі сільські ради району для надання допомоги за місцем
проживання людей.
Відділення «Служба раннього втручання» - призначена для медикосоціального супроводу, соціально-педагогічної, психологічної, юридичної
допомоги і підтримки сімей з дітьми-інвалідами та дітьми з вадами
розумового або фізичного розвитку у віці від народження до 7 років.
З початку роботи допомогу отримали 135 батьків. Розроблені
та впроваджуються індивідуальні програми розвитку для 61 дитини. 9 дітей
та 14 батьків пройшли і закінчили отримувати послуги, в результаті роботи
попереджено влаштування дітей у спеціалізовані заклади, інтернати
для дітей з вадами розвитку.
Впродовж останніх років під час проведення рейдових заходів «Діти
вулиці» майже 50 дітей вилучено з сімей, з вулиці, комп’ютерних
та розважальних закладів.
Правовий захист дітей являє собою систему заходів правового,
організаційного, фінансового плану, спрямовану на забезпечення безпеки
їх повсякденного життя і призначену для здійснення допомоги дітям,
які з різних причин залишились позбавленими (повністю або частково)
тих пільг і послуг, які необхідні для їх нормального розвитку.

Сектор режимно-секретної роботи, взаємодії
з правоохоронними органами, цивільного захисту,
оборонної та мобілізаційної роботи
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту,
оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації (далі – сектор)
в ході своєї діяльності взаємодіє із структурними підрозділами
райдержадміністрації, управліннями облдержадміністрації за напрямками
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роботи та тісно співпрацює із Дніпровським районним відділенням поліції,
Дніпровським районним сектором ДСНС України в Дніпропетровській
області та Дніпровським районним військовим комісаріатом.
З 27 березня по 05 квітня 2017 року комісією головного управління
з державної служби з питань надзвичайних ситуацій України
в Дніпропетровській області (далі – Комісія) проведена контрольна перевірка
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Дніпропетровської області у Дніпровському районі (далі – ланки
у Дніпровському районі) з метою оцінки її стану готовності.
Комісією в ході перевірки оцінено стан готовності ланки
у Дніпровському районі, а саме: спеціалізованих служб цивільного захисту
району; евакуаційної комісії; комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій; стан інженерного захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій; створення, збереження та раціональне
використання матеріальних резервів необхідних для ліквідації надзвичайних
ситуацій, як обмежено готовий до виконання завдань за призначенням.
Сектором в 2017 році винесено на розгляд колегії, а потім сесії проект
змін до програми створення і використання матеріальних резервів для
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру та їх наслідків у Дніпровському районі до 2022 року.
В листопаді 2017 року закладено до місцевого матеріального резерву
бензин А-92 в кількості 1,0 тис. літрів для ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, які можуть виникнути на території
Дніпровського району.
Сектором в 2017 році розроблено близько 25 розпоряджень
за напрямком роботи, з яких – 3 з грифом «Для службового користування»
(мобілізаційна робота). Публікувались замітки в газеті щодо обережного
поводження на кризі, на воді в купальний сезон, в лісах та лісових масивах
в пожеженебезпечний період та інші.


Архівний відділ

Протягом 2017 року були проведені заходи щодо поліпшення умов
зберігання документів, оптимального розміщення в архівосховищах,
контролю за наявністю та фізичним станом документів.
За 20 звітний період до архівного відділу надійшли документи
з постійним строком зберігання по 9-тьом фондам на підставі описів справ
в кількості 750 справ.
За поточний рік схвалені описи справ постійного зберігання
на засіданні ЕК архівного відділу райдержадміністрації та ЕПК держархіву
області документи установ району:
- Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровському районі
Дніпропетровської області в кількості 16 справ;
- Слобожанська селищна виборча комісія Дніпровського району
Дніпропетровської області в кількості 5 справ;

10

- Балівська сільська рада Дніпровського району Дніпропетровської
області в кількості 94 справи;
- Комунальний заклад «Дніпропетровська центральна районна лікарня»
Дніпропетровської обласної ради» в кількості 5 справ;
- Сурсько-Литовська сільська рада в кількості 103 справи;
- Горьківська сільська рада в кількості 59 справ;
- Партизанська сільська рада в кількості 74 справи;
- Управління
Державної
казначейської
служби
України
у Дніпровському районі Дніпропетровської області в кількості 34 справи;
- Дніпропетровська районна рада в кількості 142 справи.
Погоджені описи справ з кадрових питань (особового складу)
установам, підприємствам району по списку № 1 в кількості – 168 справ,
погоджено положень про ЕК в кількості - 5, інструкцій з діловодства
в кількості – 3, положень про службу діловодства – 3, номенклатури справ
установ та підприємств району в кількості – 11, а також акти вилучення
до знищення, не внесених до НАФ України, які надійшли для погодження
до ЕК архівного відділу райдержадміністрації.
За поточний рік були проведені перевірки стану діловодства,
збереження та формування документів НАФ:
- тематична перевірка Дніпровської районної ради Дніпропетровської
області, Партизанської сільської ради;
- контрольна перевірка Балівської сільської ради, Дніпровської
районної державної адміністрації;
- комплексна перевірка Олександрівської сільської ради.
За 2017 рік проведена робота щодо перевіряння наявності документів,
а саме:
- Фонд № 123 – радгосп «Нижньодніпровський» за 1951-2000 роки
в кількості – 352 справи;
- Фонд № 137 – «Новоолександрівська сільська рада» за 1967-2000 роки
в кількості 358 справи;
- Фонд № 177 районне об’єднання «Сільгосптехніка» за 1965-1985 роки
в кількості 306 справ.
У лютому 2017 року працівниками архівного відділу було проведено
семінар на тему «Експертиза цінності документів та складання описів справ».
Проведено три онлайн виставки-презентації, які розміщені на сайті
архівного відділу райдержадміністрації та на сайті Дніпровської
райдержадміністрації:
- «Сторіччя Української революції: 1917-1921 роки»;
- «Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986-1988)»;
- «До 100-річчя створення системи архівних установ».
Було здійснено три публікації у пресі.
На сайті архівного відділу розміщене посилання на документальну
онлайн виставку «Україна - рух до незалежності до Дня Незалежності
України», яка розміщена на сайті Державного архіву Дніпропетровської
області.
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За рік звернулося до читального залу 10 користувачів та видано
93 справи. Протягом року були запити про підтвердження трудового стажу
для призначення пенсій за вислугу років, 3 запита були переслані
на виконання за місцем знаходження документів, 5 довідок надані,
на 2 запита була надана відповідь про невідоме місця знаходження
документів.
За поточний рік в архівний відділ надійшло запитів та заяв
від юридичних та фізичних осіб в кількості 430 із них виконано
із позитивним результатом 383 запитів та надано відповідей з рекомендацією
звернутися за місцем знаходження документів 37.
Тематика запитів: земельні питання – 70 відсотків, визнання права
власності на житлові будинки та підсобні споруди – 25 відсотків, інше – 5
відсотків.


Центр надання адміністративних послуг

За 2017 рік центром надання адміністративних послуг надано
15459 адміністративних послуг та здійснено 32000 консультацій.
Найбільша кількість наданих послуг та консультацій стосується
земельних питань, а також реєстрації нерухомого майна.
Надано адміністративних послуг за напрямками:
- відділ
у
Дніпровському
районі
головного
управління
Держгеокадастру у Дніпропетровській – 13106;
- відділ
містобудування,
архітектури,
житлово-комунального
господарства, будівництва та інфраструктури Дніпровської районної
державної адміністрації – 956;
- Державна реєстраційна служба речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень Дніпровської районної державної адміністрації – 1382;
Центром надання адміністративних послуг виписано 114 постанов,
щодо адміністративних правопорушень по лінії державної міграційної
служби та складено 3 протокол з цього приводу.
Для учасників АТО та членів їх сімей працює спрощена процедура
подання документів, завдяки якій відвідування Центру зведено
до необхідного мінімуму.


Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, будівництва та інфраструктури

 напрямок архітектура:
1. будівельних паспортів – 280 од.;
2. висновків про погодження проектів землеустрою – 747 од.;
3. розпоряджень – 59 од.;
4. містобудівних умов та обмежень – 89 од.;
5. паспортів прив’язки тимчасових споруд – 29 од.
 напрямок ЖКГ:
Згідно затверджених заходів у Дніпровському районі проведена робота
по підготовці житлового фонду до опалювального періоду 2017-2018 років,
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постійно працював районний штаб спільно з головами виконкомів місцевих
рад та з керівниками підприємств житлово-комунального господарства
відповідно до затверджених графіків.
Проводиться роз’яснювальна робота з мешканцями району
по створенню об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
та будинкові комітети. Зареєстровано в районі 19 об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків.
На сесіях місцевих рад за кожним підприємством була закріплена
територія, а також керівникам підприємств були дані доручення
систематичного наведення санітарного очищення на закріплених за ними
територіях.
На реконструкцію та капітальній ремонт об’єктів житловокомунального господарства району залучено бюджетних коштів на загальну
суму 52126,8 тис.грн.
Протягом року виконано утеплення фасадів житлових будинків
в смт Слобожанське та в с. Чумаки на загальну суму 5053,0 тис.грн.
та проведено капітальний ремонт деформаційного шву в житлових будинках
смт Слобожанське на суму 331,2 тис.грн.
Проведено капітальний ремонт покрівлі 5 житлових будинків
Слобожанської селищної ради на загальну суму 3418,6 тис.грн.
Проведено капітальні ремонти фасадів 16 житлових будинків
в смт Слобожанське на загальну суму 5791,6 тис.грн.
Виконано стовідсотково капітальний ремонт 15 ліфтів в житлових
будинках смт Слобожанське на загальну суму 7565,7 тис.грн.
Проведено капітальні ремонти холодного водопостачання двох
житлових будинків та системи опалення житлового будинку на загальну суму
1007,7 тис.грн.
Проведено роботи по капітальному ремонту об'єктів благоустрою в т.ч.
прибудинкових територій, улаштування спортивних та дитячих майданчиків,
будівництво та капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць
в Слобожанській селищній раді, Чумаківській сільській раді,
Новоолександрівській сільській раді, реконструкція парку в смт. Обухівка
на загальну суму 29652,2 тис.грн.
Проведено реконструкцію мереж каналізації зливових вод на території
Любимівської сільської ради на суму 2714,7 тис.грн.
Також були проведені поточні роботи на об’єктах житловокомунального господарства.
 напрямок інфраструктури:
За 2017 року охопленість населених пунктів району автобусними
сполученнями діючими маршрутами налічує – 43 сіл, кількість охвачених
населених пунктів становить 100 відсотків.
Транспортне обслуговування мешканців Дніпропетровського району
здійснюється за 47 приміськими маршрутами, які обслуговують
7 автоперевізників різних форм власності.

13

Підприємства транспорту в основному забезпечують потреби
господарства району і населення у пасажирських перевезеннях.
Систематично проводиться опрацювання районної маршрутної мережі
районного сполучення на предмет поліпшення транспортного сполучення
населених пунктів району, що мають дороги з твердим дорожнім покриттям.
За 2017 рік відремонтовано 95,5 тис. м² доріг комунальної власності.
Проведено ремонти в м. Підгородне, смт Слобожанське, с. Степове,
смт Обухівка,
с. Новоолександрівка,
с. Волоське,
с. Старі
Кодаки,
с. Братське, с. Дослідне, с. Дороге, с. Ракшівка, с. Партизанське, с. Балівка
на загальну суму 54335,93 тис.грн., що складає 123,4 відсотків, а саме:
- капітальний ремонт 60,5 тис. м² на суму 40725,13 тис.грн.
- поточний ремонт 35,0 тис. м² на суму 13610,8 тис.грн.
Передано навантажувача «bobcat» громаді м. Підгородне на виконання
програми голови облдержадміністрації та обласної ради з розвитку міст та сіл
обласного підпорядкування, придбаний за сприяння депутатів міської,
районної
та
обласної
рад
та
при
підтримці
Дніпровської
райдержадміністрації.


Резонансні події суспільно-політичного життя району

Серед чинників, що мали вплив на суспільно-політичне життя району,
є заходи, що проводилися органами виконавчої влади району, спрямовані
на вирішення суспільно значущих проблем; участь керівництва району
у загальних зборах громадян за місцем проживання; участь представників
інститутів громадянського суспільства у реалізації основних напрямків
державної політики;
Помітними подіями суспільно-політичного життя Дніпровського
району у 2017 році стали:
Початок будівництва навчально-виховного комплексу на території
КЗ Обухівська загальноосвітня школа № 2 в смт. Обухівка.

Також початок будівництва навчально-виховного комплексу
на території КЗ Підгородненська загальноосвітня школа № 4
у м. Підгородньому.
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Виконано капітальний ремонт приміщення комунального закладу
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Червона
шапочка» Слобожанської селищної ради з проведеним на території
благоустроєм, озелененням та встановленням малих форм.

Також проведено реконструкцію дошкільного закладу в селищі
Горького.
Виконано капітальний ремонт комунального закладу «Дошкільний
навчальний заклад загального типу «Веселка» Сурсько-Литовської сільської
ради, ж/м Гранітний, 5-а в с.Новомиколаївка.

В смт. Слобожанське збудовано другу чергу сучасного спортивнооздоровчого комплексу, який найбільший в області.
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Урочисто відкрито пам’ятник Т.Г. Шевченку на території
комунального закладу «Слобожанський навчально-виховний комплекс №1»
в смт Слобожанське.

Здійснене відкриття денного відділення
«Милосердя» Слобожанської селищної ради».

комунального

закладу

Отримано шкільні автобуси для перевезення дітлахів в Горянівській
та Новоолександрівській загальноосвітніх школах.
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У 2017 році в районі проведена розчистка річок. Так, знову стали
повноводними річки Кільчень та Мокра Сура, яка багато років нагадувала
струмок. Цей проект не тільки врятував від підтоплень понад 4 тисячі
мешканців Сурсько-Литовського, а й подарував місцевим зону відпочинку.

Відкрито чотири футбольних поля після капітального ремонту
та проведеного благоустрою, а саме: КЗ Степовий НВК, КЗ Горянівська СШ,
КЗ Олександрівська ЗОШ I-III ступенів, КЗ Підгородненська ЗОШ № 4.
В смт. Слобожанське відбулося офіційне відкриття сучасного
сервісного центру обслуговування громадян Дніпровського об`єднаного
управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області за участю
Голови правління Пенсійного фонду України Олексія Зарудного.
В урочистостях також взяли участь начальники головних управлінь
Пенсійного фонду України в Дніпропетровській, Кіровоградській,
Львівській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях,
представники обласної та районної влади.
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Здійснений візит до Слобожанського бюро правової допомоги міністра
юстиції України Павла Петренка та директора Координаційного центру з
надання правової допомоги Андрія Вишневського. Метою зустрічі було
ознайомлення з роботою створеного у Дніпровському районі Бюро
та визначення рівня правової роботи у Дніпровському районі.

Також здійснений візит до комунального закладу «Добре вдома»
уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби.

У 2017 році утворена четверта в районі об’єднана територіальна
громада - Любимівська.
Проводиться робота по підготовці до об’єднання Чумаківської
сільської ради та сіл Магдалинівського району.
На обласних урочистостях з нагоди Дня волонтера мешканці району,
що займаються волонтерською діяльністю отримали відзнаку Президента
України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції», серед них
і перший заступник голови райдержадміністрації Суслович С.В.
Найактивнішими у Дніпровському районі у 2017 році були осередки
декількох політичні партії, а саме «БПП «Солідарність» (волонтерська
та гуманітарна діяльність), ВОУП «УКРОП» (просвітницька та волонтерська
діяльність), «Соціалісти» (консультаційна діяльність), ВО «Батьківщина»
(моніторингова діяльність). Усі представники партій чітко і комплексно
дотримуються площин діяльності згідно Закону України «Про політичні
партії в Україні».
Найактивнішими серед громадських організацій у районі є: ГО «Союз
Чорнобиль Україна» та Патріотичне об’єднання «Оріяна» (волонтерська
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діяльність), РО Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства
«Колос» АПК України (фізкультурно-оздоровча робота), благодійні фонди
«Борисфен» і «Волоський фонд розвитку громади» (благодійна
та гуманітарна діяльність), ГО «Громадянський захист» (консультаційна
та просвітницька робота).

У відносинах між районними осередками політичних партій суттєвого
протистояння не відбувається. Конфліктних ситуацій між діючими в районі
політичними силами та внутрішньопартійних розколів не спостерігається.
З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними
справами, врахування громадської думки під час формування та реалізації
державної політики при районній Дніпровській державній адміністрації
сформована у 2016 році та діє Громадська рада. Члени Громадської ради
беруть участь у засіданнях колегії райдержадміністрації та сесій
Дніпровської районної ради, а також беруть участь у роботі ряду комісій.
Упродовж 2017 року проводились планові засідання.
Консультації з громадськістю в Дніпровському районі проводяться
як у безпосередній формі із залученням Громадської ради,
так і опосередковано через вивчення громадської думки шляхом моніторингу
засобів масової інформації, коментарів соціальних мереж та результатів
кількості звернень громадян. Висновки враховуються під час прийняття
рішень керівниками райдержадміністрації.
Підрозділами
райдержадміністрації
забезпечується
організація
та проведення державних та публічних заходів чітко вираженого суспільнополітичного змісту, залучення до участі в них представників інститутів
громадянського суспільства та місцевих жителів.
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Підготовлено перелік заходів на 2017 рік до відзначення Дня Європи
в Україні на виконання указу Президента України «Про День Європи».
На основі регіональних планів, а саме: плану заходів з підготовки
та відзначення у 2017 році Дня Соборності України, заходів ушанування
в Дніпропетровській області пам’яті Героїв Крут, заходів із відзначення
500-річчя Реформації у Дніпропетровській області, заходів з підготовки
та відзначення 21-ї річниці Конституції України, заходів з підготовки
та відзначення у 2017 році 26-ї річниці незалежності України та заходів
на 2017-2018 роки у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років
в Україні – геноциду Українського народу та інші розроблені та затверджені
районні плани.
Основні заходи, проведені в районі у 2017 році:
 Районні та місцеві заходи присвячені Новорічним та Різдвяним
святам;
 Заходи до Дня Соборності України;
 Заходи до Дня Героїв Крут;
 ХІІ районний фестиваль колядок та щедрівок «Різдвяна зірка»;
 Заходи до Дня пам’яті та примирення і 72-а річниця перемоги
над нацизмом у другій світовій війні;
 Заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій;
 Заходи, пов’язані із запровадженням Європейським Союзом
безвізового режиму для громадян України;
 V районний фестиваль народної творчості «Славимо Кобзаря»;

 Заходи до 21-ї річниці Конституції України;
 Заходи до Дня державного службовця;
 Заходи до Дня молоді;
 Заходи до Дня Прапора та Дня Незалежності України;
 Заходи з увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, жертв Голодомору
та інші заходи.
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На території Дніпровського району у 2017 році не відбувалось жодних
масових протестних акцій, за виключенням поодиноких нечисленних
(до 15 осіб) конфліктних ситуацій пов’язаних з незаконною вирубкою
зелених насаджень та поводження з твердими побутовими відходами.
По результатам співпраці з учасниками акцій були створені робочі
групи, проведені наради за участю голови райдержадміністрації. Звичайно,
такі ситуації знаходяться на особистому контролі у голови районної
державної адміністрації.
Заходи у яких взяли участь делегації Дніпровського району:
16 березня 2017 року в Дніпропетровській обласній філармонії були
проведені урочисті заходи за участю міністра культури України
Є.М. Нищука з нагоди вручення сертифікату про захист нематеріальної
спадщини ЮНЕСКО «Козацькі пісні Дніпропетровщини». Носієм культурної
спадщини було визнано в тому числі і народний фольклорно-етнографічний
гурт «Криниця» Підгородненського міського Будинку культури
ім. Т.Г. Шевченко Дніпровського району.
Участь колективу Дніпровського районного Будинку дитячої творчості
у Всеукраїнському проекті патріотичного виховання «Україна понад усе»,
заснованого Національною радою дитячих організацій України.

Участь делегації Дніпровського району у етнофестивалі Петриківський
Дивоцвіт.
Районним засобам масової інформації є газета «Дніпровська зоря»
(співзасновники газети – Дніпровська районна державна адміністрація
та Дніпровська районна рада).
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У районній газеті, постійно публікуються звіти про проведені
оперативні наради, виступи посадових осіб районної державної адміністрації,
її структурних підрозділів. Постійно проводиться інформування
громадськості з актуальних проблем життєдіяльності району, здійснюється
оприлюднення розпорядчих документів, що видаються у районній державній
адміністрації, змін у законодавстві України. Впродовж звітного періоду
на сторінках районної газети надруковано більше сотні матеріалів щодо
висвітлення діяльності Дніпровської районної держаної адміністрації.
Інформація про роботу адміністрації також поширюється в мережі інтернет.
 Використання коштів державного бюджету
За 2017 рік до зведеного бюджету району надійшло 605,5 млн.грн.
доходів, що на 178,8 млн.грн. більше в порівнянні з 2016 роком.
Уточнений план по власних доходах районом виконано
на 104,9 відсотків, до бюджету надійшло 169,5 млн.грн. доходів, це на
37,2 млн.грн. або на 28,2 відсотків більше в порівнянні з 2016 роком.
Виконання планових показників власних доходів загального фонду
не забезпечено лише Горьківською сільською радою (97,0 відсотків).
За звітний період до бюджету району надійшло:
- податку на доходи фізичних осіб в обсязі 69,1 млн.грн.;
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів виконано – 20,3 млн.грн.;
- податку на нерухоме майно 4,5 млн.грн.;
- земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб
- 29,5 млн.грн.;
- єдиного податку – 32,2 млн.грн.;
- власних доходів спеціального фонду – 9,3 млн.грн.;
Видатки всіма місцевими бюджетами району (крім ОТГ) проведено
на загальну суму 607,0 млн.грн., в тому числі по галузях виробничої сфери
та бюджету розвитку – 89,7 млн.грн., по соціально-захищених видатках –
на 452,6 тис.грн.
 Здійснення основних галузевих повноважень.
Соціально-економічний розвиток району
Зусилля районної державної адміністрації у тісній взаємодії з органами
місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання спрямовувались
на втілення у районі загальнодержавних реформ, пошук шляхів відновлення
та збереження економічного зростання, посилення соціальної орієнтації
економіки,
виконання
програми соціально-економічного розвитку
на 2017 рік.
 За січень - листопад поточного року промисловими підприємствами
– учасниками короткострокових обстежень реалізовано продукції (товарів,
послуг) на суму 8717,7 млн.грн., що становить 2,3 відсотка
у загальнообласному обсязі обороту від промислової діяльності та займає
1 місце серед 22 районів області.
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Динаміка обсягу реалізованої промислової продукції,
млн.грн

8717,7
7291,7

4876,7

2 015р.

2 016р.

2 017р.

 За підсумками роботи 2017 року агропромисловий комплекс
Дніпровського району є одним із кращих в Дніпропетровській області. Район
багатогалузевий – це рослинництво (вирощування зернових, технічних
культур, овочів, фруктів, кормів) та тваринництво (молочне скотарство,
свинарство, птахівництво). Щорічно в обробітку 87,5 тис. га, середньорічне
поголів’я великої рогатої худоби – 8,6 тис. голів, свиней – 36,0 тис. голів,
птиці – 1350,0 тис. голів.
В районі працюють близько 300 підприємств всіх форм власності.
По всім категоріям господарств у 2017 році вироблено валової
продукції на суму 923,1 млн.грн.
За останні роки спостерігається постійне збільшення виробництва
сільськогосподарських культур. Новітні технології та залучення інвестицій
дають можливість отримувати стабільно високі врожаї зернових та технічних
культур.

В
районі
активно
ведеться
робота
по
відновленню
та високоефективному використанню зрошувальних земель. На сьогодні
зрошення функціонує на площі 1,7 тис. га, що дає змогу збільшити
врожайність овочевих та кормових культур.
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У 2017 році під урожай 2018 року посіяно озимих культур на площі
29,0 тис. га.
Фаворит у молочному скотарстві молочно – виробничий комплекс
«Єкатеринославський», середньорічний удій на корову в господарстві
складає 7500 кг.

За 2017 рік виробництво яєць збільшено на 10 відсотків проти
відповідного періоду минулого року і складає 246,6 млн. шт.
Одним із позитивних показників інтенсивного розвитку тваринництва
є залучення інвестицій на таких підприємствах, як ПП «Сігма» (свинарство),
ТОВ АФ «Дніпропетровська» та ТОВ «Агроцентр» (птахівництво).

Інвестиційні проекти направлені на модернізацію, реконструкцію,
будівництво приміщень, використання високопродуктивних порід,
впровадження енергоефективних технологій.
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В районі укладено 9271 договорів оренди землі (паї) на суму
30996,4 тис.грн. Станом на 01 січня 2018 року проведено розрахунків
на 99 відсотків, невиплачені паї по причині переоформлення документів.
Середньомісячна заробітна плата працівників сільськогосподарських
підприємств за 2017 рік складає 4972,0 грн., що на 30 відсотків більше проти
минулого року.

Сільгосппідприємствами району придбано техніки на суму
29,4 млн.грн.
У 2017 році державну підтримку на розвиток садівництва,
виноградарства та хмелярства отримали 3 підприємства на загальну суму
6369,7 тис.грн.
 Станом на 01 січня 2018 року в Дніпровській об’єднаній державній
податковій інспекції знаходиться на обліку 7154 суб'єкти підприємницької
діяльності (з них 3461 – юридичні особи та 3693 – фізичні особи-підприємці).
Знаходяться в стані припинення свою діяльність 79 фізичних осіб підприємців та 222 юридичні особи.
Надходження єдиного податку від суб'єктів малого
підприємництва, тис.грн.
38 922,8

64 881,1

2 016р.

2 017р.

За 12 місяців 2017 року єдиного податку від суб'єктів малого
підприємництва надійшло всього на загальну суму 64881,1 тис.грн.
В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 16705,2 тис.грн.
За січень – грудень 2017 року підприємствами Дніпровського району
виконано
будівельних
робіт
власними
силами
на
суму
179797,0 тис.грн., що становить 2,0 відсотка у загальнообласному обсязі
будівельної діяльності. Здійснюється на території району будівництво
106 квартирного житлового будинку, навчально-виховних комплексів
на території КЗ Підгородненська загальноосвітня школа № 4
у м. Підгородньому та на території КЗ Обухівська загальноосвітня школа № 2
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в смт. Обухівка, спортивно-оздоровчого комплексу і плавального басейну
в смт. Слобожанське, «Центру безпеки» в с. Степове Слобожанської
селищної ради та інші об’єкти.
Будівельна діяльність, млн.грн.
2483,8
1195,9
179,8

178,3

2 016р.

2 017р.

Будівельні роботи

Капітальні інвкстиції

У січні – вересні 2017 року підприємствами і організаціями
Дніпровського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно
1195872,0 тис.грн. капітальних інвестицій, що у порівняних цінах
на 4,7 відсотків більше відповідних показників попереднього року. Обсяг
інвестицій у розрахунку на одну особу населення дорівнював 13948,6 грн.
У січні – вересні 2017 року на території Дніпровського району
прийнято в експлуатацію житлові будинки загальною площею 29283 м²,
у т.ч. у міських поселеннях – 20526 м². Загальна площа прийнятого
в експлуатацію житла у січні – вересні 2017 року порівняно з відповідним
періодом 2016 року збільшилась на 14,1 відсотків, у т.ч. у міських
поселеннях збільшилась на 27,9 відсотків.
 Обсяги прямих іноземних інвестицій по Дніпровському району
на 01 жовтня 2017 року склали 435854,3 тис.дол. США. До загального обсягу
це складає 11,1 відсотків.
Обсяги експорту послуг по Дніпровському району за 2017 рік
складають 1632,7 тис.дол. США, що становить до відповідного періоду
попереднього року – 150,6 відсотків.
Обсяги імпорту послуг по району за звітний період складають
18638,5 тис.дол. США, що становить до відповідного періоду попереднього
року – 154,0 відсотків.
Обсяги експорту та імпорту послуг по району, тис.дол.США

12103,0

18638,5

1632,7
303,1

2 017р.

Обсяг імпорту
Обсяг
експорту

2 016р.

 Згідно статистичних даних оборот роздрібної торгівлі (до якого
включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність
із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів
на ринках та фізичними особами – підприємцями) за січень – вересень
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2017 року становив 2412,1 млн.грн. Індекс фізичного обсягу в порівнянні
з січнем – вереснем 2016 року склав 132,7 відсотків.
 Автомобільним транспортом юридичних осіб району на комерційній
основі за січень – грудень 2017 року перевезено 2528,0 тис. т. вантажів.
Вантажообіг склав 489,6 млн.ткм, у порівнянні з аналогічним періодом
попереднього року він зменшився на 9,7 відсотків.
 Соціальний захист, зайнятість населення, заробітна плата
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
відповідно до покладених функцій, забезпечує виконання на території
району повноважень, встановлених законодавством України у сфері
соціального захисту населення.
На обліку в районі перебуває близько 14 тисяч осіб пільгових категорій
(у 2016 році – 14135 осіб; у 2017 році – 13528 осіб), з них:
Найменування пільгової категорії
Учасники бойових дій
у т.ч. учасники АТО
Інваліди війни
у т.ч. учасники АТО
Учасники війни
Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни
у т.ч. загиблих учасників АТО
Особи, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС
Особи, які мають статус «Дитина війни»

Кількість осіб пільгової категорії,
які знаходяться на обліку
2016 рік
2017 рік
899
994
567
631
181
172
21
22
1078
894
199
192
22
28
353
347
6596
6016

З метою соціального захисту найуразливіших верств населення
в рамках виконання державних соціальних програм:
- протягом 2017 року надано пільг та субсидій на оплату житловокомунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу
на загальну суму 108,7 млн.грн., що перевищує показник 2016 року в 2,2 рази
(у 2016 році надано піль та субсидій на суму 49,4 млн.грн.);
- у 2017 році призначено та виплачено різних видів соціальних допомог
на загальну суму 96,1 млн.грн., тоді як у 2016 році – 87,0 млн.грн.;
- засобами пересування та реабілітації у 2017 році забезпечено 94 особи
з інвалідністю, з них: інвалідними колясками – 27 осіб (у 2016 році: всього
забезпечено 100 осіб, з них: інвалідними колясками – 26);
- протягом 2017 року забезпечено санаторно-курортними путівками
128 осіб пільгових категорій (з них: 9 інвалідів війни, 5 учасників бойових
дій, 7 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
45 учасників АТО та 56 інвалідів), тоді як у 2016 році – 98 осіб
(з них: 11 інвалідів війни, 5 учасників бойових дій, 9 осіб, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 21 учасник АТО та 49 інвалідів);
На виконання положень Закону України «Про забезпечення прав
і свобод внутрішньо переміщених осіб» в районі забезпечено організацію
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реєстрації громадян, що переміщуються з території Автономної Республіки
Крим та східних областей України.
Станом на теперішній час на території району зареєструвалося
1876 внутрішньо переміщених осіб, тоді як на початок 2017 року на обліку
знаходилося 1795 осіб.
За 2017 рік внутрішньо переміщеним особам призначено та виплачено
щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 6,7 млн.грн.
(у 2016 році на суму – 6,6 млн.грн.).
Крім того, враховуючи фактори, що спричинені повільним зростанням
економіки, інфляційними процесами, низьким рівнем заробітної плати
та пенсії, зростанням цін і тарифів та іншими об’єктивними реальностями,
з метою вжиття цілеспрямованих заходів соціальної підтримки на районному
рівні прийнята Комплексної Програми соціального захисту населення,
завдяки якій:
- у 2017 році забезпечено виплату 638-ми мешканцям Дніпровського
району, які потрапили в скрутне матеріальне становище, на загальну суму
1,6 млн.грн., 159-ти учасникам АТО на суму 220,0 тис.грн., 17-ти сім’ям
загиблих учасників АТО на суму 25,0 тис.грн.; 58 «Матерям-Героїням»
на загальну суму 232,0 тис.грн. та 2-м матерям загиблих воїнів-афганців
на суму 12,0 тис.грн. (у 2016 році виплачено матеріальної допомоги 626-ти
мешканцям району, які потрапили в скрутне матеріальне становище,
на загальну суму 1,3 млн.грн., 294-м учасникам АТО на суму 367,5 тис.грн.,
63-м «Матерям-Героїням» на загальну суму 264,6 тис.грн. та 2-м матерям
загиблих воїнів-афганців на суму 12,0 тис.грн.);
- надано фінансової підтримки громадським організаціям району
у 2017 році на загальну суму 208,0 тис.грн., у 2016 році – на суму
413,0 тис.грн.;
- у 2017 році забезпечено санаторно - курортними путівками
17 ветеранів війни та інвалідів – на загальну суму 100,0 тис.грн., крім того,
за рахунок коштів об’єднаних територіальних громад санаторно-курортним
лікуванням забезпечено 51 особу пільгових категорій населення на суму
267,8 тис.грн.; (у 2016 році – 20 осіб на суму 99,4 тис.грн.);
- профінансовано пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку –
у 2017 році на суму 34,4 тис.грн. (у 2016 році – на суму 92,5 тис.грн.);
- протягом 2017 року забезпечено виплату компенсацій 86 фізичним
особам, які надають соціальні послуги на суму 176,0 тис.грн. (у 2016 році –
105 особам на суму 150,6 тис.грн.).
 За звітний період середньомісячна номінальна заробітна плата
одного штатного працівника в районі згідно статистичних даних склала
6550,0 грн., що на 28,7 відсотків більше минулорічних показників
за відповідний період та майже в 2 рази перевищує її мінімальний рівень,
і в 3,9 рази прожитковий мінімум.
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Загальний фонд оплати праці усіх працівників району протягом
звітного періоду склав 2880,0 млн.грн. (у відповідному періоді 2016 року –
1956,1 млн.грн.). Фонд оплати праці збільшився на 47,23 відсотків
у порівнянні до звітного періоду 2016 року, за рахунок проведення
реорганізації підприємств району, підвищення мінімальної заробітної плати,
тарифних ставок і посадових окладів на основі нових соціальних стандартів.
Загальний обсяг заборгованості із заробітної плати на підприємствах,
розташованих на території району станом на 01 січня 2018 року склав
1171,3 тис.грн., в порівнянні до звітного періоду 2016 року (2159,0 тис.грн.)
заборгованість зменшилась на 987,7 тис.грн. Заборгованість виникла згідно
Постанови про арешт коштів боржника, внесеною Відділом примусового
виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства
юстиції України, накладено арешт на кошти, що містяться на поточному
рахунку підприємства. Таким чином підприємство не має можливості
виплачувати заробітну плату працівникам та здійснювати обов’язкові
платежі.
Позитивом є те, що станом на звітну дату заборгованість із виплати
заробітної плати по бюджетних установах та підприємствах комунальної
форми власності в районі відсутня.
Питання своєчасності виплати заробітної плати тримається
на постійному контролі районної комісії з питань контролю за станом
погашення заборгованості із виплати заробітної плати.
 Станом на 01 січня 2018 року кількість зареєстрованих
безробітних становила 923 особи, що на 300 осіб більше, ніж рік тому.
Більше половини з них (64 відсотка) – жінки, особи у віці 35 років складали
33 відсотка, лише 19,2 відсотків безробітних мешканці сільської місцевості.
За січень - грудень 2017 року районним центром зайнятості
працевлаштовані:
- всього – 1991 особа, з них безробітні – 1590 осіб, в період обліку –
401 особа, що складає 114,8 відсотків до очікуваного (1735 осіб).
Аналогічний період 2016 року – 1525 осіб.
Протягом 12-ти місяців 2017 року звернулося: вивільнених у зв’язку
із реорганізацією виробництва 111 осіб (залишок 40 осіб), тобто – 151 особа,
звільнених за власним бажанням перебувало – 427 осіб, які не працювали
більше одного року – 423 особи, незайняті з інших причин (ст. 36 п.1, ст. 36
п.2, ст.846 ЦКУ та інші) – 1643 особи.
Спеціалістами районного центру зайнятості протягом звітного періоду
було охоплено 4810 осіб, яким було надано 14329 профорієнтаційних послуг,
в тому числі 9525 - профінформаційних, 4797 - профконсультаційних.
Протягом січня - грудня 2017 року показник з професійної підготовки
та перепідготовки виконано, 315 осіб навчались на курсах, 101,3 відсотків
до аналогічного періоду 2016 року. 288 осіб закінчили навчання,
працевлаштовані 288 осіб, 100,7 відсотків до аналогічного періоду 2016 року.
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До участі у оплачуваних громадських роботах залучено: 69 осіб з числа
безробітних, 256 осіб прийняли участь у роботах тимчасового характеру,
що складає 100,3 відсотків до аналогічного періоду 2016 року.
У січні - грудні 2017 року до районного центру зайнятості звернулось
12 осіб з інвалідністю, з них п'ять осіб набули інвалідність в період
перебування на обліку, працевлаштовано всі 12 осіб. Січень-грудень
2016 року працевлаштовано 10 осіб;
З метою допомоги роботодавцям в оперативному підборі необхідних
кадрів проведено 5 ярмарок вакансій, 35 міні-ярмарок вакансій, в роботі яких
прийняло участь 138 роботодавців та 600 шукачів роботи.
 Діяльність охорони здоров’я в Дніпровському районі за 2017 рік
була направлена на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я,
покращення його показників, забезпечення якісної та доступної медичної
допомоги, формування здорового способу життя. В основу цього лягла
реалізація основних заходів національних і регіональних програм.
З метою забезпечення належного рівня до медичних послуг
та ефективного обслуговування населення у 2017 році проведено:
- з 01 липня 2017 року запрацював заклад первинної медико-санітарної
допомоги в Новоолександрівській об’єднаній громаді, до якого відійшло
3 амбулаторії (Новоолександрівська, Старокодацька, Волоська);
- загальна кількість лікарських відвідувань первинною ланкою
за звітний період склала – 168045, з них: 125307 відвідувань до лікарів
загальної практики сімейної медецини. До лікарів стоматологів - 31009
відвідувань пацієнтами. Обслуговано викликів на дому – 30179 виклики;
- в районі обслуговування закладом функціонує 4 пункти тимчасового
базування швидкої медичної допомоги, які розташовані у віддалених
населених пунктах з метою доїзду 20 хвилин (с. Миколаївка, смт. Обухівка,
м. Підгородне, с. Любимівка);
- амбулаторії забезпечуються медикаментами для надання невідкладної
допомоги, протягом року було закуплено медикаментів на 123,072 тис.грн.;
- 439 громадянами пільгових категорій отримано медикаментів
за пільговими рецептами на суму 1493,8 тис.грн.;
Автотранспорт безперебійно працював протягом дев’яти місяців,
забезпечений паливними матеріалами та запчастинами. Згідно графіків
проводяться виїзди лікарів закладу до ФАПів і медичних пунктів для
прийому мешканців віддалених сіл.
В Дніпровському районі продовжує реалізовуватися програма
«Здоров’я населення Дніпровського району на 2015–2019 роки».
На виконання зазначеної програми Центром первинної медико-санітарної
допомоги отримано субвенцію з сільських, селищних та міської рад на суму
2787,0 тис.грн., з яких використано 1118,5 тис.грн.
 Станом на 01січня 2018 року на обліку в Дніпровському відділі
з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій перебуває
22387 одержувачів пенсій (на 01 січня 2017 року – 22525 осіб).
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Середній розмір пенсії станом на 01 січня 2018 року становить
2345,1 грн. (за звітній період 2016 року – 1710,32 грн.).
Витрати на виплату пенсій та допомог за 12 місяців 2017 року склали
497831,25 тис.грн.
Середній розмір пенсії громадян, тимчасово переселених до нашого
району, з урахуванням індексації на 01 січня 2018 року становить
3912,73 грн. (на 01 січня 2017 року - 2183,0 грн.). Чисельність таких
пенсіонерів складає 667 осіб (на 01 січня 2017 року - 729 осіб).
Витрати на виплату пенсій та допомог таких громадян складають
26192,0 тис.грн. (на 01 січня 2017 року - 19095,2 тис.грн.).


Освіта, культура, розвиток туризму, молодь і спорт

З метою здійснення делегованих повноважень в галузі освіти районною
державною адміністрацією продовж 2017 року вжиті заходи по забезпеченню
умов для рівного доступу до здобуття якісної освіти, покращення
матеріально-технічного стану закладів освіти.
Існуюча мережа загальноосвітніх навчальних закладів району
задовольняє конституційне право громадян на освіту в різних формах, вона
залишалася стабільною.
У 2017 році в районі навчалися 5083 учнів (4858 учнів в 2016 році)
Мережа освітніх закладів району складається з 32-х освітніх установ, з них:
- 18 загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі 8 НВК;
- вечірня школа;
- 9 дошкільних навчальних закладів;
- 4 позашкільних заклади.
Збільшився показник наповнюваності класів. За 2017 рік в середньому
він становив 19,5 (в минулому році 18 учнів) Середній показник
наповнюваності шкіл становив 59 відсотків (збільшення в порівнянні
з попередніми роками – 56 відсотків).
Щодо забезпечення населення Дніпровського району дошкільною
освітою у 2017 році:
У дошкільних навчальних закладах здобувають дошкільну освіту
1080 дитини (у 2016 році – 1023 дитини), потреба місць складає 559.
За 2017 рік збільшився відсоток охоплення дошкільною освітою
до 64 відсотків (46 відсотків - показник 2016 року).
Позашкільною освітою в районі охоплено 2566 учнів, що на 7 відсотків
більше ніж у 2016 році, функціонували 145 гуртків.
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У 2017 році був створений КЗ «Горянівський навчально-виховний
комплекс» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області.
Бюджет галузі освіти за 2017 рік становив 102705,462 тис.грн.,
що на 30 відсотків більше відповідно минулого року. Вартість утримання
одного учня по району склала 21142,0 грн.
У 2017 навчальному році учні усіх загальноосвітніх шкіл
забезпечувались гарячим харчуванням. Безкоштовне харчування учнів
1-4 класів (100 відсотків від загальної кількості) профінансоване з бюджетів
сільських рад., вартість харчування одного учня в день складала
15,8 грн. Безкоштовним гарячим харчуванням були забезпечені діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей;
діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учасниками
бойових дій або загинули під час виконання службових обов’язків.
На оздоровчу кампанію 2017 року використано 530,976 тис.грн.
Оздоровленням і відпочинком було охоплено понад 1702 (1570 дітей у 2016
році). З них 1534 склали діти пільгових категорій.
Відповідно
до
програми
«Освіта
Дніпровського
району»
організовується підвіз 779 учнів та педагогічних працівників до місць
навчання та в зворотному напрямку. Кількість одиниць автотранспорту
налічує 12 автобусів.
За 2017 рік реалізовані наступні соціальні проекти щодо покращення
матеріальної бази освітніх закладів на суму більше 6,0 млн.грн., а саме були
побудовані та введені в експлуатацію наступні об’єкти:
1. Капітальний ремонт благоустрою футбольного поля КЗ Степовий
навчально-виховний комплекс.

2. Капітальний
ремонт
благоустрою
футбольного
КЗ Підгородненський навчально-виховний комплекс №4.

поля
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3. Капітальний ремонт благоустрою футбольного поля КЗ Горянівський
навчально-виховний комплекс.

4. Прибудова дитячого садка до основної будівлі КЗ Горянівської
середньої ЗОШ Дніпровського району у складі навчально-виховного
комплексу «Школа-дитячий садок».

5. Капітальний ремонт покрівлі основного приміщення школи №2
в смт. Обухівка.
6. Капітальний ремонт приміщень КЗ Чумаківської загальноосвітньої
школи I-Ш ступенів.

7. Благоустрій території по об’єкту «Реконструкція котельні
Комунального закладу «Олександрівська СЗШ Дніпропетровського району»
із заміною газових котлів на твердопаливні (пелетні) котли.
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8. Виготовлено проектно-кошторисної документації та експертних
звітів по відеоспостереженню по 16- ти закладах освіти.
9. Змонтована система відеоспостереження у КЗ Зорянський НВК.
10. У 2017 році виконувались заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки в закладах освіти: на придбання пожежної продукції; на перезарядку
вогнегасників.

Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом,
основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Об’єктивна
вимога часу – створення умов для розвитку та самореалізації кожної
особистості як громадянина України. За 2017 рік підвищено якісний
показник результативності участі школярів в олімпіадах та малій академії
наук. Помітно зріс якісний показник результативності участі школярів
в обласних олімпіадах. У 2017 році науковою діяльністю було охоплено
близько 90 учнів району, з них переможцями ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт стали 9 учнів.

Команда Дніпровського району на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін отримала 17 призових місць.

34

Важливим напрямком роботи освітньої галузі району є робота
з обдарованими дітьми, розширюється мережа наукових товариств. Школярі
району – активні учасники багатьох фестивалів і конкурсів, 41 із них стали
переможцями, дипломантами обласного та Всеукраїнського рівнів.
Впродовж 2017 року продовжувалась робота по втіленню прийнятих
програм:
- Повністю забезпечена реалізація районної програми національно –
патріотичного виховання учнівської молоді;
- Молодь Дніпровського району: 2016-2021 роки;
- Підвищення
рівня
володіння
сучасними
інформаційними
технологіями та іноземними мовами на 2016-2018;
- Створення безпечних умов у навчальних закладах Дніпровського
району на 2016-2018 роки;
- Розвиток футболу в Дніпровському районі на 2017-2018 роки;
- Освіта Дніпровського району.
Пріоритетом усіх гілок влади району залишається питання належного
життєзабезпечення, сталого та безпечного функціонування закладів освіти
району створення комфортних умов навчання.
 В 2017 році виконання «Програми розвитку культури
в Дніпровському районі на 2015-2020 роки» продовжується в поєднанні
з програмами розвитку освіти та в умовах впровадження децентралізації,
що змінює формат відносин між комунальними закладами культури
і районом.
Дніпровський районний будинок культури поступово стає центром
культурного життя району на сцені якого в 2017 році пройшли V районний
фестиваль дитячої творчості «Славимо Кобзаря!», VI районний фестиваль
хореографічного мистецтва «Планета танцю», районний етап обласного
дитячого фестивалю «Україна моя», XIII районний фестиваль «Покрова»,
чисельні урочисті заходи.

Аматорські колективи художньої самодіяльності в умовах обмеженого
фінансування закладів культури організовують та проводять районні свята,
які дають можливість передавати різноманіття та велич українського слова
від талановитих майстрів молоді та юнацтву.
Після визнання козацьких пісень Дніпропетровщини нематеріальної
спадщиною людства за сертифікатом ЮНЕСКО, що потребує термінового
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захисту, в Дніпровському районі є чим пишатися і де шукати джерело
натхнення.
Коли в червні було оголошено о проведенні першого
в
Дніпропетровської
області
етнофестивалю
«Козацькі
пісні
Дніпропетровщини», Дніпровському району було ким пишатися
на обласному форумі в м. Богуслав Павлоградського району. Козацькі пісні
на фестивалі звучали у виконанні народний гуртів – фольклорноетнографічний гурт «Криниця» (Підгородненський міський будинок
культури ім. Т.Г.Шевченко), вокальний ансамбль «Чорнобривці» (районний
будинок
культури
Дніпровського
району),
хор
«Васильки»
(Олександрівський сільський будинок культури), гурт «Кодачанка»
Старокодацького будинку культури Новоолександрівської об'єднаної
територіальної громади.

Багатою і різнобарвною була величезна виставка майстрів народних
промислів. Тут був і славнозвісний петриківський розпис, вишивка, плетіння,
крислаті солом’яні брилі Миколи Чирви з районного Будинку культури
Дніпровського району, та ще скільки всього, що і не перелічити! Коли
народний аматорський хор «Васильки» почав художній свист, то зірвав
хвилю аплодисментів. Всі колективи Дніпровського району повернулися
до дому з подарунками від організаторів фестивалю.

У вересні 2017 року відбувся 10 обласний ювілейний фестиваль
«Петриківський
Дивоцвіт»,
в
якому
взяли
участь
колективи
Олександрівського, Партизанського, Старо-Кодацького, Підгородненського
та районного будинків культури Дніпровського району, а п’ять майстрів
петриківського розпису взяли участь в утворенні національного рекорду –
розпису найдовшого рушника, який склав 50 метрів 46 см.
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Міленко Валентина Іванівна, заслужений майстер народного мистецтва
України, Косих Ганна Олегівна, керівник гуртка «Петриківський розпис»
м. Підгородне, Ібадулаєва Світлана Миколаївна, вчитель української мови
і літератури, керівник гуртка, Ясинецька Наталя Юріївна, майстер
петриківського розпису зі с. Старі Кодаки та Муха Христина, майстриня
петриківського розпису, керівник гуртка в м. Підгородне виконували
художній логотип Дніпровського району та частину розпису в складі цього
величезного творіння майстрів зі всій Дніпропетровської області.
Щойно відгомонів різнобарвними фарбами «Петриківський Дивоцвіт
2017», а вже майстри народної козацької пісні та авторського співу
Дніпровського району рушили на VІІ міжнародний фольклорний фестиваль
«Море ритму» в сонячну Болгарію. Народний ансамбль «Чорнобривці»
під керівництвом заслуженого діяча народних мистецтв України Миколи
Чирви, народний фольклорно-етнографічний гурт «Криниця» достойно
презентували українську пісню серед 1500 учасників зі всіх куточків
Болгарії. Колективи і солісти змагалися в номінаціях народного співу,
хореографії, авторської пісні, національного костюму, жанру усного слова.
Завдяки участі колективів Дніпровського району фестиваль
«Море ритму» надбав статус міжнародного фольклорного фестивалю.
Три дні на сцені общини міста Балчик, який став на цей час
культурною столицею не тільки області Добруджа, а й всієї Болгарії. Лунала
українська козацька пісня у виконанні фольклорно-етнографічного гурту
«Криниця» Підгородненського міського Будинку культури ім. Т.Г.Шевченко
та авторські пісні Миколи Чирви у виконанні народного ансамблю
«Чорнобривці» Дніпровського районного Будинку культури. «Море ритму»
перетворилось у море оплесків після кожного виходу на сцену наших
майстринь.

Два перших міста пам’ятні ознаки, дипломи фестивалю яки отримали
українські гурти були доповнені нагородою за сольне виконання солістки
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«Криниці» Любові Полищук та стали визнанням українського фольклору
з боку професіоналів в складі болгарського журі фестивалю. Художній
керівник ансамблю «Чорнобривці» Микола Чирва та художній керівник
гурту «Криниця» отримали від організаторів фестивалю запрошення
до участі в наступному фольклорному фестивалі «Море ритму».

Теплий прийом, який був наданий творчим колективам Дніпровського
району не залишає сумнівів, що «Програма розвитку культури на 2015-2020
роки» сьогодні втілюється в життя, на практиці реалізує завдання
популяризації українського фольклору на всіх рівнях - від села
до міжнародної європейської спільноти.


Бібліотечний фонд станом на 01 січня 2018 року складає
в т.ч. з бібліотеками об'єднаних територіальних громад 240899 одиниць.
За 12 місяців 2017 року 160547 користувачів відвідали і скористались
послугами всіх філіалів Центральної районної бібліотеці.
Дніпровська центральна районна бібліотека стала першою районною
бібліотекою, матеріали якої були внесені в обласний електронний каталог
і має 1870 записів, якими можуть користуватися читачі всесвітньої мережі
інтернет. Створюється власна база електронних даних на фонді
книгосховища ЦРБ.
На території району функціонують два народні музеї: історикокраєзнавчий музей ім. О. Коваля в м. Підгородне та меморіально-художній
музей Ф.П.Решетникова в с. Сурсько-Литовському (Сурсько-Литовська
об'єднана територіальна громада).


Спортивні досягнення

Районна організація «Колос» протягом 2017 року працювала
над впровадженням Державної програми розвитку фізичної культури
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і спорту серед широких верст населення та пропаганди здорового способу
життя.
Спортивно-масова та оздоровча робота проводиться згідно
календарного плану роботи та положення про районні сільські спортивні
ігри. На першому, головному етапі, вони відбувались в фізкультурно спортивних клубах місцевих рад (далі ФСК).
Для проведення статутної діяльності райдержадміністрацією
та районною радою організації «Колос» було виділено 400,0 тис.грн.,
з них на змагання та спортивно-масові заходи – 80,0 тис.грн.
Для покращення фізкультурно-оздоровчої роботи серед мешканців сіл,
організація «Колос» заключила угоди про спільну діяльність, де були вказані
зобов’язання та відповідальність сторін.
Слід відзначити роботу кращих територіальних громад –
Слобожанської селищної ради (Камінський І.М., голова ФСК Дейнеко В.),
Чумаківської сільської ради (Стець В.І., Вербицький С.), Партизанської
сільської ради (Буряк І.М., Щербатюк В.), Балівської сільської ради
(Рижак В.П., Погрібний О.), Підгородненської міської ради (Кузьменко Г.В.,
Старушко В.), які постійно, на належному рівні проводять змагання першого
етапу сільських спортивних ігор, різнопланові заходи з нагоди знаменних дат
і висвітлюють свою роботу в районній газеті «Дніпровська Зоря».
Другий етап – районні змагання, які організовує і проводить
організація «Колос». Збірні команди ФСК змагаються на протязі року
з 16 видів спорту, до заліку якого враховується 10 кращих показників. Також
проводяться різноманітні змагання з нагоди знаменних дат, а саме:
Дня молоді, Дня Незалежності, Дня фізичної культури та спорту, спартакіада
серед допризовної молоді.
Щорічно проводиться комплексна спартакіада «Краще спортивне
село», переможці районних змагань приймають участь в обласних змаганнях.
Для досягнення більшої масовості змагань районна організація
знаходить нові форми роботи, організовує змагання з виїздом на правий
берег в с. Горького (голова ФСК Павло Ростковський), с. Степове (голова
ФСК Ольга Саєнко), в яких приймали участь команди сіл: СурськоЛитовське, Благовіщенка, Шевченко, Горького. Переможці та призери
районних змагань нагороджувалися, кубками, медалями, грамотами.
В поточному році пройшли пошукові змагання серед школярів
за програмою «Хто ти, майбутній олімпієць?» з баскетболу, волейболу,
легкої атлетики, футболу. Переможці районних змагань прийняли участь
в усіх обласних змаганнях, де посіли 3-є місце в загальному заліку і були
нагороджені грамотою та кубком обласної організації.
Гордістю та перлиною нашого району є жіноча команда, 8-й рік
поспіль вони стають Чемпіонами області з футзалу та третій рік – срібними
призерами з баскетболу.
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За підсумками районних сільських спортивних ігор 2017 року перше
місце посіла команда Слобожанської селищної ради, друге – Партизанської
сільської ради, третє – Балівської сільської ради.

Кращих результатів на обласних змаганнях досягли збірні команди
ветеранів району з волейболу, легкоатлетичного кросу та шашок (зайняли
другі місця).

Збірна команда ветеранів району –призер обласних змагань.
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Протягом двох років в обласній спартакіаді серед голів місцевих рад
та колективів АПК – наша збірна посідає призові місця.
Спортсмени і команди районної організації «Колос» прийняли участь
в 35 обласних змаганнях.
За підсумками обласних сільських спортивних ігор Дніпропетровщини
2017 року районна організація «Колос» посіла 4 місце та була нагороджена
кубком «Вдячності».

