
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПАСПОРТ 

Гуляйпільського району за підсумками 2017 року 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Гуляйпільський район утворено 7 березня 1923 року.  

 Межі району: знаходяться в південно-східній частині України та північно-

східній частині Запорізької області. 

          Гуляйпільський район розташований у південно-східній частині України та 

північно-східній частині Запорізької області. Межі району: на півдні граничить із 

Пологівським, на заході - із Оріхівським, на північному сході - із 

Новомиколаївським, на сході - із Більмацьким та Розівським районами Запорізької 

області. Крім того, на півночі - із Покровським районом Дніпропетровської області 

і на сході - Великоновоселківським районом Донецької області. 

Залізнична станція знаходиться на відстані 8 км від районного центру в 

селищі Залізничному (Придніпровська залізнична дорога). 

З півдня на північ район перетинається двома річками - Гайчуром та 

Янчулом. Річка Гайчур ( протяжність по району - 39,7 км) протікає через місто 

Гуляйполе  і біля сіл Варварівка та Добропілля. Річка Янчул (протяжність по 

району - 42,9 км) біля сіл Малинівки та Полтавки, через с. Успенівка.  По балках 

збудовано понад 100 ставків з загальною площею водного дзеркала 894 га. 

Територія району складає 1,3 тис. кв. км. (4,8 % території області). 

Район зв’язаний з магістральним газопроводом. 

 Районний центр - м. Гуляйполе розташований в долині р. Гайчур (басейн                 

р. Дніпро). м. Гуляйполе засновано у 1785 році.  

 Відстань до обласного центру м. Запоріжжя - 99 кілометрів.  Найближча 

залізнична станція знаходиться на відстані 8 км від райцентру в сел. Залізничному 

(Придніпровська залізнична дорога). 

 Площа території міста складає 2472 га. 

Чисельність населення станом на 01.01.2018. – 26,4 тис. чол., з них  

      сільського  - 12,4 тис. чол.; 

      міського   - 14,0 тис. чол.  

 

Етнічний склад населення (станом на 05.12.2001): 

     українці   – 92,5%; 

     росіяни    – 5,4%;  

     білоруси                             – 0,4%; 

     вірмени    – 0,3%; 

     інші               – 1,4%. 

Всього у районі проживають представники 17 національностей.  

 Число адміністративних одиниць: 

всього        - 58: 

в тому числі: 

- міст районного значення     - 1; 

- селищ        - 1; 

- сільських населених пунктів       - 56. 

 

Кількість рад всього:      - 8 



в тому числі: 

- районна        - 1; 

           - селищна        - 1; 

           - сільські                  - 6; 

Об’єднання територіальних громад: 

Гуляйпільська міська ОТГ (1 міська та 9 сільських рад, 31 сільський населений 

пункт); 

Воздвижівська сільська ОТГ (3 сільські ради,11 сільських населених пунктів). 

 
Кількість депутатів : 

 - обласної ради               - 2; 

 - Гуляйпільської районної ради - 34; 

 - Гуляйпільської міської ради    - 26; 

 - сільських рад                       - 72;      

  - Залізничної селищної ради      - 12; 

         - Воздвижівської ОТГ                - 14 

Район входить до ТВО № 82, перемогу на якому здобув народний депутат 

України Кривохатько Вадим Вікторович, позапартійний. 

           Найактивніші політичні сили: «Наш Край», ВО «Батьківщина», Блок Петра 

Порошенка «Солідарність», Радикальна Партія О.Ляшка, «Опозиційний блок». 

           Впливові громадські організації: районне відділення Дитячого фонду України 

у Гуляйпільському районі; Гуляйпільська районна організація Всеукраїнського  

фізкультурно-спортивного товариства „Колос”; районна організація ветеранів; 

Гуляйпільський осередок Всеукраїнської громадської організації інвалідів „Союз 

Чорнобиль України”, Гуляйпільська районна організація Українського товариства 

мисливців і рибалок ; Гуляйпільська районна спілка ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів); Гуляйпільська районна організація Товариства Червоного 

Хреста України; громадська організація «Сильні люди»; Громадська організація 

«Спілка ветеранів АТО». 

          Найбільші релігійні конфесії: Українська Православна церква – 13, 

Українська Православна церква Київського Патріархату – 1, релігійні громади 

євангельських християн баптистів – 1, релігійні громади євангельських  баптистів – 

2, адвентисти сьомого дня – 1, релігійна громада харизматичної церкви “Джерело 

життя”-1; Релігійна громада Об’єднання Християн Віри Євангельської. 

 

 

2. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Сільське господарство залишається провідною галуззю економіки району, 

основним наповнювачем місцевих бюджетів. 

Загальна площа землекористування району складає 130 тис. га, з них 117 тис. 

га сільгоспугідь, рілля займає 72,624 тис. га. 

 В районі працює 26 крупних сільгосппідприємств та 42 фермерських 

господарства. 

     У 2017  році площа збирання зернових колосових та зернобобових культур в 

районі становить 37100 га, що на 436 га більше ,ніж у минулому році.  В тому числі 

озимої пшениці 28816 га, що менше проти минулого року на 2057 га. 



           В збиранні зернових було задіяно 125 комбайнів, з них 40 – іноземного 

виробництва, навантаження на 1 комбайн по району становить 279 га. 

           В господарствах району завершене збирання зернових та зернобобових 

культур та насіння соняшнику. Так, станом на звітну дату, зібрано зернових та 

зернобобових культур в кількості 142755 тонн, при середній урожайності 38,9 ц/га : 

           Озимої пшениці зібрано121964 тонн, при середній урожайності 42,3 ц/га; 

           Озимого ячменю зібрано 7336 тонн, при середній урожайності 33,2 ц/га; 

           Озимого жита зібрано 23 тонн, при середній урожайності 23,0 ц/га; 

           Ярого ячменю зібрано 5543 тонн, при середній урожайності 31,0 ц/га; 

           Ярої пшениці зібрано 44 тонн, при середній урожайності 22,0 ц/га; 

           Вівса зібрано 51 тонн, при середній урожайності 24,3 ц/га; 

           Гречки зібрано 92 тонн, при середній урожайності 7,4 ц/га; 

           Проса зібрано 1516 тонн, при середній урожайності 21,3 ц/га; 

           Гороха зібрано 4147 тонн, при середній урожайності 20,2 ц/га; 

           Кукурудзи на зерно зібрано 2039 тонн, при середній урожайності 23,8 ц/га. 

Обсяг валового збору соняшника за 2017 рік становить 56,8 тис. тонн, при 

середній урожайності 20,1 ц/га, друге місце в області (середня по області 17,2 ц/га), 

у 2016 році виробництво соняшника 64,2 тис. тонн, при середній урожайності 21,8 

ц/га, за останні 5 років середня урожайність соняшнику по району не виходить з 

показника  20,0 ц/га. 

Окрім того, з площі 1338 га  зібрано озимого ріпака 3772 тонн при 

урожайності28,2 ц/га.  

Продовольчі баштанні зібрано з площі 47,6 га 69,31 тонн при середній 

урожайності 14,6 ц/га. Овочі зібрано 4,9 тонн з площі 1,2 га при середній 

урожайності 40,8 ц/га. Кукурудзи на силос зібрано 8048 тонн при урожайності 

155,1 ц/га. 

На даний час під урожай 2018 року зерновими засіяно площу 32135 га. Це 

становить 101,2 % від запланованого посіву – 31739 га. 

Посіяно озимої пшениці - 29581,4 га,    

               озимого жита     - 6,0 га, 

               озимого ячменю – 2547,6 га. 

    Крім того посіяно озимого ріпаку на площі 561,6 га. Посів ріпаку проведено з 

одночасним внесенням азоту  з розрахунку 119 кг діючої речовини на 1 га. 

 Враховуючи сільськогосподарську направленість району вживаються заходи 

щодо збільшення поголів’я сільськогосподарських тварин. В порівнянні з 

відповідним періодом попереднього року поголів’я великої рогатої худоби 

збільшилось і становить 2314 голів (+105 голів), або 105,0 %, в тому числі корів – 

700 голів, що на 30 голів більше відповідного періоду попереднього року, поголів’я 

свиней збільшилось і становить  - 9391 голова  (+954 гол.), або 111,0 %,  а от 

поголів’я птиці зменшилось і становить 489263 голови, (- 3733 гол.), або 99,0%,  

зменшилось виробництво курячих яєць і  складає - 123900 тис. штук (-5,9 тис. шт.), 

що становить 95,0 %.  

Надій молока на  корову, наявну на початок року складає 3680 кг, що на 59 

кг менше, ніж минулого року (98 %). 

Виробництво молока зменшилось з 25160 ц  до 24660 ц, або на 500 ц  менше 

відповідного періоду минулого року.  

Не зважаючи на те, що в  2017 році частина сільськогосподарських 

підприємств збільшила чисельність поголів’я свиней та великої рогатої худоби, 



менше тварин направляли на забій , у зв’язку з чим зменшились обсяги 

реалізованої продукції. Протягом 2017 року сільгосппідприємствами реалізовано 

м’яса всіх видів 762 тонн, що на 157 тонн менше, ніж на цю дату минулого року 

(83%).  

Проблемні питання  
- порушений паритет цін на сільгосппродукцію та засоби виробництва, а 

саме низькі (майже на рівні собівартості) закупівельні ціни на сільгосппродукцію 

(молоко, м’ясо, зерно) та високі ціни на паливно-мастильні матеріали, мінеральні 

добрива, засоби захисту рослин; 

- високі кредитні ставки при наданні кредитів сільгосптоваровиробникам; 

- відсутнє відшкодування  коштів на будівництво об’єктів соціальної сфери 

на селі; 

- низька забезпеченість сільгосппідприємств району кваліфікованими 

спеціалістами. 

   

3. ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

На сьогодні промисловий сектор району нараховує 2 промислові 

підприємства: Це підприємства металургії та оброблення металу - дочірні 

підприємства ВАТ «Мотор Січ» «Гуляйпільський машинобудівний завод» та 

«Гуляйпільський механічний завод». Основний вид випуску їх продукції - серійна 

продукція до авіаційних двигунів. 

Також, в обсяг реалізованої промислової продукції району зараховуються 

обсяги наданих послуг з централізованого водо-, теплопостачання та 

водовідведення. 

Обсяг реалізації промислової продукції по району за 2017 рік склав 18 млн. 

480,6   тис. грн., що на  657,8 тис. грн. менше проти показника 2016 року. Темп 

зниження обсягу промислового виробництва становить 96,6 %. 

По Гуляйпільському машинобудівну заводу обсяг реалізованої промислової 

продукції за 2017 рік становить 4 млн. 090 тис. грн. Темп росту до попереднього 

року становить 84,4 %. Спад виробництва на даному підприємстві пов’язаний із 

зменшенням обсягів замовлень на виробництво продукції, що вплинуло на 

зменшення обсягу реалізації промислової продукції в цілому по району. На даний 

час 99,0 % виробленої продукції заводу є серійна продукція (комплектуючі 

запчастини) до авіаційних двигунів – контейнери, приспособи, лотки, стелажі, тара. 

Решта – 1,0 % займає виготовлення продукції та надання послуг на сторону.  

По Гуляйпільському механічному заводу обсяг реалізованої промислової 

продукції за 2017 рік становить 7 млн. 245 тис. грн. Темп росту до попереднього 

року становить 99,9 %. На даний час 97 % виробленої продукції заводу є серійна 

продукція (комплектуючі запчастини) до авіаційних двигунів: лопатки 

(полірування), соплові апарати, вузли до мотоблоків, стойки рами, підвіски тощо. 

Решта – 3 % займає виготовлення продукції та надання послуг на сторону (ремонт 

міні-електростанцій, виготовлення деталей тощо). 

З метою збільшення обсягів виробництва промислової продукції та 

впровадження виробництва її нових видів, райдержадміністрацією щорічно 

оновлюється інвестиційний паспорт, який розміщується на її офіційному сайті. 

Також, на офіційному сайті райдержадміністрації розміщена інформація про вільні 

земельні ділянки, на яких можна розмістити нове виробництво. 



    

                                       Проблемні питання: 

 - недостатність інвестицій для відновлення, розширення або впровадження 

нового промислового виробництва; 

- значний податковий тиск на вітчизняного товаровиробника, зокрема в 

частині оподаткування ПДВ та податку на прибуток; 

 - недостатність висококваліфікованих робітників – слюсарів, токарів, 

фрезерувальників та інших виробничих професій. 

  

 

4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 На рівні районів за 2017 рік статистична інформація відсутня. 

 

 

5. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 
 

За статистичними даними обсяг капітальних інвестицій за 2017 рік складає 

177,471 млн. грн., що в діючих цінах становить 151,7 % до факту 2016 року. На 

одну особу капітальні інвестиції складають 6651,6 грн. 

Більшу частку із загального обсягу капітальних інвестицій  спрямовано на 

придбання машин, обладнання та інвентарю – майже 70,0 %.  

Головним джерелом інвестування капітальних вкладень в районі 

залишаються власні кошти підприємств та організацій, які складуть 95,0 %. 

Для покращення умов життєдіяльності гуляйпільців залучаються 

різноманітні джерела фінансування.  

           У 2017 році Гуляйпільському району надано субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій згідно розпоряджень КМУ від 11.05.2017 № 310-р, від 

12.07.2017 № 463-р (зі змінами, внесеними  розпорядженням КМУ від 30.08.2017 

№ 640-р) та розпорядженням КМУ від 27.09.2017 № 689-р.на загальну суму 

18110,390 тис.грн. 

            Згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 07.07.2017 

№ 168 ( зі змінами та доповненнями) затверджено перелік об’єктів, які фінансуються 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на суму 1250,0 

тис.грн.  

            Крім того, з обласного та районного бюджетів на ці об’єкти загалом 

виділено коштів (співфінансування) - 3730,056 тис.грн., з них профінансовано - 

3387,184 тис.грн.   

           Залишок не використаної станом на 01.01.2018 року субвенції  з державного 

бюджету в сумі 8859,407 тис.грн. та з місцевих бюджетів в сумі 342,872 тис.грн. 

буде перерозподілено в 2018 році.    

У 2017 році за рахунок коштів державного, обласного та районного 

бюджетів впроваджується інвестиційний проект «Реконструкція зовнішніх та 

внутрішніх мереж водопостачання та каналізації КЗ «Гуляйпільський колегіум 

«Лідер» Гуляйпільської районної ради. Кошторисна вартість складає 1400,040 тис. 

грн. (в тому числі: І черга будівництва - 894,426 тис. грн. та ІІ черга 

будівництва - 505,614 тис. грн.). Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів 



України від 11 травня 2017 року № 310-р, від 12.07.2017 року № 463-р та від 

27.09.2017 № 689-р на вищевказаний об’єкт виділено, відповідно, 147,0 тис. грн., 

174,0 тис. грн. та 355,180 тис. грн. субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих 

територій (загальна сума – 702,180 тис. грн.). Також виділені кошти з обласного 

бюджету в сумі 750,0 тис. грн. та з районного бюджету в сумі 70 тис. грн. Станом 

на 01.01.2018 року профінансовано разом з усіх бюджетів 1305,130 тис. грн. На 

сьогоднішній день ремонтні роботи підходять до завершення.  

 За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

впроваджується інвестиційний проект «Реконструкція зовнішніх та внутрішніх 

мереж водопостачання  та каналізації КЗ « Гуляйпільська ЗОШ I-III ступенів №1» 

Гуляйпільської районної ради. Із передбачених коштів з державного бюджету в 

сумі 1505,982 тис. грн. станом на 01.01.2018 р. профінансовано 807,641 тис. грн. 

У 2017 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам впроваджується інвестиційний проект «Реконструкція системи опалення 

з встановленням твердопаливних котлів КЗ «Темирівська ЗОШ I-III ступенів» 

Гуляйпільської районної ради. Із виділених коштів в сумі 1856 тис. грн. освоєно 

1109,366 тис.грн. Ремонтні роботи підходять до завершення. 

Виконуються роботи по впровадженню об’єкта «Реконструкція 

комерційного вузла обліку газу КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер» 

Гуляйпільської районної ради. Кошторисна вартість становить 127,802 тис. грн. Із 

передбачних 127,0 тис. грн. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

станом на 01.01.2018 року профінансовано 98,697 тис. грн. Ремонтні роботи 

тривають. 

У 2017 році завершені роботи по введенню в експлуатацію об’єкта 

«Реконструкція системи газопостачання КЗ "Гуляйпільська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2" Гуляйпільської районної ради. Об’єкт введено в експлуатацію за 

рахунок виділеної субвенції з державного бюджету в сумі 166,0 тис. грн.  

Завершені роботи по капітальному ремонту котельні з водогрійними котлами 

НИИСТУ-5 КЗ "Успенівський ДНЗ (дитячий садок) "Золотий ключик" 

Гуляйпільської районної ради. 

По об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення КЗ "Успенівський 

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) "Золотий ключик" Гуляйпільської 

районної ради роботи завершені. 

За рахунок коштів державного бюджету- 119,8 тис. грн. та обласного 

бюджету – 500,0 тис.грн. у 2017 році придбано автомобіль "Газель" - швидка 

медична допомога - класу "А" для КЗ "Гуляйпільська центральна районна лікарня" 

Гуляйпільської районної ради.  

У 2017 році для комунальної установи "Гуляйпільська центральна районна 

лікарня" придбали стаціонарний УЗЛ апарат Mindraу DC-30 (для діагностики 

черевної, молочної та щитовидної залоз) за рахунок коштів державної субвенції в 

сумі 438,252 тис. грн.  

Будівництво індивідуального житла на території району ведеться за рахунок 

власних коштів населення. Протягом 2017 року було введено в експлуатацію 1394 

м2. загальної площі. Темп зниження обсягу введення в експлуатацію житла за 2017 

рік становить 77,7 %. Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 

тис. населення склав 528,0 м2. 



У 2017 році філією «Гуляйпільський райавтодор» освоєно бюджетних 

коштів на ремонт та утримання доріг загального користування , комунальної 

власності та по прямим договорам з суб’єктами  господарювання на суму 2461,7 

тис. грн., в тому числі:  

- за кошти державного бюджету – 2202,0 тис. грн.; 

- за кошти сільських рад – 252,2 тис. грн.; 

- по прямим договорам – 7,5 тис. грн.    

          У 2017 році відповідно до рішень обласної ради від 06.04.2017 № 60 «Про  

затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального користування 

Запорізької області на 2017 рік» та від 06.04.2017 № 70 «Про внесення змін і 

доповнень до рішення обласної ради від  26.01.2017 № 59 «Про обласний бюджет 

на 2017 рік» з обласного бюджету Гуляйпільському району на експлуатаційне 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення  

виділено 846,148 тис.грн. За рахунок цих коштів відремонтовано 2723,2 метрів 

квадратних дороги О080619 Гуляйполе-Успенівка-Зелене Поле. (суцільний ремонт 

окремих ділянок – 1611 м2,  ямковий ремонт – 364,2  м2,  струйним методом – 748 

м2). Роботи виконувались  підрядниками ТОВ «Ремшляхбуд» та ТОВ 

«ДОРРЕМТЕХНОЛОГІЇ».    

          У 2017 році з місцевих бюджетів району на ремонт доріг загального 

користування місцевого значення  було виділено 2538,960 тис.грн. Профінансовано 

станом на 01.01.2018 року 2088,960 тис.грн. 

              На ремонт доріг комунальної власності в 2017 році виділено 7238,133 

тис.грн., профінансовано – 6528,501 тис.грн.   

      

П Е Р Е Л І К  

найважливіших інвестиційних проектів будівництва, реконструкції, капітального 

ремонту об’єктів інфраструктури та екологічного призначення, які не були 

реалізовані у 2017 році та потребують залучення коштів державного та обласного 

бюджетів у 2018 році 

 

№ 

з/п 

Найменування об’єкту Кошторисна 

вартість,  

тис. грн. 

Залишок 

кошторисної 

вартості 

станом на 

01.01.2018р., 

тис. грн. 

Соціальна значимість 

об’єкта 

1. Будівництво 

підвідного газопроводу 

до сіл Малинівка, 

Полтавка, Червоне, 

Успенівка, Рівнопілля 

Гуляйпільського 

району Запорізької 

області 

23787,099 12624,995 В попередні роки 

профінансовано 162,104 

тис.грн. У 2017 році з 

державного бюджету 

виділено 9,0 млн.грн., з 

обласного бюджету- 2,0 

млн.грн. Будівництво 

газопроводу дасть змогу 

покращити умови 

життєдіяльності 6 

населених пунктів для 3,7 

тис. населення 



2. Розширення 

(реконструкція) 

очисних споруд 

каналізації в                       

м. Гуляйполе  

30245,363   18178,654 

   
Запобігання забруднення 

підземного водоносного 

горизонту,  поверхневих 

вод (р. Гайчур), ґрунтів 

та  атмосферного повітря 

3. Будівництво полігону 

твердих побутових 

відходів в                          

м. Гуляйполе 

(коригування) 

12911,803 4948,153 Запобігання шкідливому 

впливу твердих 

побутових відходів на 

навколишнє природне 

середовище і здоров’я 

людей 

4. Підвідний газопровід 

до с. Новозлатопіль 

Гуляйпільського 

району Запорізької 

області  

2909,907 2909,907 Покращення умов 

життєдіяльності для 0,6 

тис. населення 

 

5. Капітальний ремонт 

розподільчих 

водопровідних мереж 

на водозаборі № 2 і 

переходу через дорогу 

в            м. Гуляйполе 

Запорізької області. (І 

та ІІ черга) 

765,428 765,428 Забезпечення 15,5 тис. 

населення м. Гуляйполе 

питною водою належної 

якості та в достатній 

кількості 

 

6. 

Капітальний ремонт  

водопровідних мереж в                         

с. Червоне 

Гуляйпільського 

району Запорізької 

області 

320,963 320,963 Забезпечення 0,223 тис. 

мешканців с. Червоне 

водою належної якості та 

в достатній кількості 

7. Капітальний ремонт  

водопровідних мереж 

від артезіанської 

свердловини до 

водонапірних башт в             

с. Долинка 

Гуляйпільського 

району Запорізької 

області (І та ІІ черга) 

754,968 754,968 Забезпечення 0,417 тис. 

мешканців с. Долинка 

водою належної якості та 

в достатній кількості 

8. Капітальний ремонт 

спеціалізованої 

загальноосвітньої 

школи м. Гуляйполе, 

Запорізької області. 

Заміна вікон і дверей. 

Коригування. 

1106,545 1106,545 Зменшення обсягу 

використання 

енергоносіїв та 

бюджетних витрат на їх 

оплату, приведення 

температурного режиму 

до санітарно-гігієнічних 

норм, покращення умов 

перебування 



педагогічного і 

обслуговуючого 

персоналу та учнів 

9. Проведення модерні-

зації (реконструкція) 

котельні, що обслу-

говує об’єкт соціальної 

сфери – Любимівський 

навчально-виховний 

комплекс, по вул. 

Калініна, 24 в с. 

Любимівка Гуляйпіль-

ського району 

Запорізької області з 

переобладнанням її на 

альтернативний вид 

палива 

621,258 621,258 Зменшення обсягу 

використання енергоно-

сіїв та бюджетних витрат 

на їх оплату, приведення 

температурного режиму 

до санітарно-гігієнічних 

норм, покращення умов 

перебування 

педагогічного і 

обслуговуючого 

персоналу та учнів 

10. Впровадження техно-

логії (реконструкція), 

яка передбачає вико-

ристання електричного 

теплоакумуляційного 

обігріву об'єкту соці-

альної сфери – 

Залізничного навча-

льно-виховного 

комплексу по вул. 

Котовського, 4 в 

сел. Залізничне Гуляй-

пільського району 

Запорізької області 

567,170 567,170 Зменшення обсягу 

використання 

енергоносіїв та 

бюджетних витрат на їх 

оплату, приведення 

температурного режиму 

до санітарно-гігієнічних 

норм, покращення умов 

перебування 

педагогічного і 

обслуговуючого 

персоналу та учнів 

11. Капітальний ремонт 

ЗОШ №1 м. 

Гуляйполе, Запорізької  

області. Заміна вікон і  

дверей та утеплення 

фасаду 

2613,014 435,104 Зменшення обсягу 

використання енергоно-

сіїв та витрат на їх 

оплату, приведення 

температурного режиму 

до санітарно-гігієнічних 

норм, покращення умов 

перебування педагогічно-

го і обслуговуючого 

персоналу та учнів 

12. Капітальний ремонт 

КЗ «Верхньотерсянсь-

кий навчально-

виховний комплекс 

«загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів - дошкільний 

1715,239 1715,239 Зменшення обсягу 

використання енергоно-

сіїв та бюджетних витрат 

на їх оплату, приведення 

температурного режиму 

до санітарно-гігієнічних 

норм, покращення умов 



навчальний заклад» 

Гуляйпільського 

району. Заміна вікон та 

дверей, утеплення 

фасаду та покрівлі  

перебування 

педагогічного і 

обслуговуючого 

персоналу та учнів 

13. Капітальний ремонт 

КЗ «Темирівський 

навчально-виховний 

комплекс 

«загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 

1486,710 1486,710 Зменшення обсягу 

використання енергоно-

сіїв та витрат на їх 

оплату, приведення 

температурного режиму 

до санітарно-гігієнічних 

норм, покращення умов 

перебування педагогічно-

го і обслуговуючого 

персоналу та учнів 

14. Капітальний ремонт 

КЗ «Успенівська 

загальноосвітня школа 

ІІ-ІІІ» Гуляйпільської 

районної ради. Заміна 

вікон та дверей та 

утеплення фасаду  

1892,174 1892,174 Зменшення обсягу 

використання 

енергоносіїв та витрат на 

їх оплату, приведення 

температурного режиму 

до санітарно-гігієнічних 

норм, покращення умов 

перебування педагогічно-

го і обслуговуючого 

персоналу та учнів 

15. Завершення 

будівництва 24-х 

квартирного 

житлового будинку 

вул. Горького у м. 

Гуляйполе Запорізької 

області 

5574,070 5574,070 Забезпечення житлом 

мешканців пільгових 

категорій 

16. Капітальний ремонт 

каналізації в                 

с. Комсомольське 

Гуляйпільського 

району 

998,326 998,326 Забезпечення 100-

відсоткової потреби с. 

Комсомольське в 

очищені каналізаційних 

стоків виробничого та 

побутового характеру 

(населення в кількості 

0,920 тис. осіб) 

17. Будівництво очисних 

споруд в селі 

Комсомольське 

Гуляйпільського 

району   

1699,237 1699,237 Забезпечення 100-

відсоткової потреби с. 

Комсомольське в 

очищені каналізаційних 

стоків виробничого та 

побутового характеру 

(населення в кількості 

0,920 тис. осіб) 



18. Капітальний ремонт 

котельної з 

водонагрійними 

котлами НИИСТУ-5 

КЗ «Малинівська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів» ГРР за 

адресою:вул.Космічна, 

21, с. Малинівка, 

Гуляйпільський район, 

Запорізька область  

585,167 585,167 Зменшення обсягу 

використання енергоно-

сіїв та бюджетних витрат 

на їх оплату, приведення 

температурного режиму 

до санітарно-гігієнічних 

норм, покращення умов 

перебування педагогічно-

го і обслуговуючого 

персоналу та учнів 

19. Капітальний ремонт 

котельної з 

водонагрійними 

котлами НИИСТУ-5 

КЗ «Добропільська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів»  

ГРР за адресою: вул.. 

Перемога, 50 А, 

с.Добропілля, 

Гуляйпільський район, 

Запорізька область 

712,154 712,154 Зменшення обсягу 

використання енергоно-

сіїв та бюджетних витрат 

на їх оплату, приведення 

температурного режиму 

до санітарно-гігієнічних 

норм, покращення умов 

перебування педагогічно-

го і обслуговуючого 

персоналу та учнів 

20. Реконструкція мереж 

водопостачання та 

каналізації шкільної 

їдальні КЗ 

«Гуляйпільська ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 1» ГМР 

за адресою: вул.. 

Соборна, 48, м. 

Гуляйполе Запорізької 

області  

964,0 

 

325,89 Забезпечення 640 учнів 

школи та педагогічний 

колектив водою належної 

якості та в достатній 

кількості, додержання 

встановлених санітарно-

гігієнічних норм. 

21. Реконструкція покрівлі 

спортзалу КЗ 

«Любимівська ЗОШ I-

III    ступенів» ГРР за 

адресою: Запорізька 

область, Гуляйпільсь-

кий р-н,с.Любимівка, 

вул. Шкільна, 24 

2550,944 2550,944 Забезпечення належних 

умов перебування учнів 

та педагогічного 

колективу в навчальному 

закладі, дотримання 

санітарно-гігієнічних 

норм 

22. Реконструкція системи 

опалення КЗ 

"Воздвижівська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів" за 

адресою: вул. Центра-

льна, 40 с. Воздвижів-

ка Гуляйпільського 

району, Запорізької 

2200,0 2200,0 Зменшення обсягу 

використання енергоно-

сіїв та бюджетних витрат 

на їх оплату, приведення 

температурного режиму 

до санітарно-гігієнічних 

норм, покращення умов 

перебування педагогічно-

го і обслуговуючого 



області персоналу та учнів 

23. Реконструкція системи 

опалення КЗ 

"Новозлатопільська 

загальноосвітня школа 

I-III ступенів" за 

адресою:  

вул.Українська, 80 с. 

Новозлатопіль 

Гуляйпільського 

району, Запорізької 

області 

1500,0 1500,0 Зменшення обсягу 

використання енергоно-

сіїв та бюджетних витрат 

на їх оплату, приведення 

температурного режиму 

до санітарно-гігієнічних 

норм, покращення умов 

перебування педагогічно-

го і обслуговуючого 

персоналу та учнів 

24. Реконструкція покрівлі 

будівлі поліклініки КЗ 

«Гуляйпільський 

районний центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

Гуляйпільської 

районної ради, 

розташованої за 

адресою: Запорізька 

область, м.Гуляйполе, 

вул.. Соборна, б. 5 

1693,397 1693,397 Забезпечення належних 

умов перебування хворих 

та колективу лікарні у 

лікувальному закладі у 

відповідності до 

встановлених санітарно-

гігієнічних норм 

 ВСЬОГО: 100174,930 66166,453  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 

З метою покращення умов життєзабезпечення населення район бере участь у 

міжнародних проектах та програмах: 

- ІІІ фаза реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований 

на громаду»; 

- Проект  «Розвиток Соціальної Інфраструктури»  (Німецьке товариство 

міжнародного співробітництва – GIZ. 

           У 2017 році в рамках Проекту  «Розвиток Соціальної Інфраструктури»  

Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) здійснили 

реконструкцію будівлі комунального закладу «Гуляйпільський колегіум «Лідер» 

Гуляйпільської районної ради.  

            Номер державної реєстрації 16.1800.8-001.00 Проект «Розвиток соціальної 

інфраструктури у зв’язку зі збільшенням ВПО».  

            Міжнародна організація, яка є донором допомоги – Німецьке товариство 

міжнародного співробітництва. Обсяг використаних коштів  визначається при 

завершенні ремонтних робіт, але загальна вартість замовнику не оголошується.  

            В рамках даного проекту проводилося утеплення зовнішніх стін колегіуму, 

заміна покрівлі даху, облаштування відмостки кругом будівлі та ремонт ганку і 

тамбуру. Весь обсяг ремонтних робіт здійснювався з використанням високоякісних 

сучасних технологій та будівельних матеріалів. 

7. ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

  Житлово-комунальне господарство – це одна із найважливіших галузей 

національної економіки, від якої залежить життєдіяльність населених пунктів та 

життя людини.  

За підсумками 2017 року КП «Житлосервіс» отримав збиток в сумі 986,0 тис. 

грн. В тому числі: послуги теплопостачання – збиток 74,5 тис. грн. та послуги з 

утримання будинків та прибудинкових територій – збиток 911,5 тис. грн.  

За результатами роботи 2017 року КП «Комунсервіс» отримав збиток  в сумі 

379,4 тис. грн. А саме: доходи склали - 2200,4 тис. грн., послуги водопостачання – 

збиток 1634,6 тис. грн., послуги водовідведення – збиток  945,2 тис. грн. 

Тарифи на житлово-комунальні послуги затверджуються в розмірі 

економічно обґрунтованих витрат на виробництво цих послуг в повному обсязі, але 

опереджаючи темпи вартості складових собівартості послуг призводить до 

неповного відшкодування тарифів. 

В 2017 році нові тарифи на житлово-комунальні послуги затвердили: КП 

«Комунсервіс» Гуляйпільської міської ради, КП «СКГ «Джерело» Залізничної 

селищної ради, КП «Долина» Долинської сільської ради, КП «СКГ «Успенівське» 

Успенівської сільської ради на послуги централізованого водопостачання; КП 

«Житлосервіс» Гуляйпільської міської ради на послуги централізованого 

теплопостачання.  

Рівень відшкодування тарифу КП «Комунсервіс» для населення склав: 

- водопостачання – 84,1 %  (тариф – 14,04 грн./м3 ) ; 

- водовідведення –  41,7 %  (тариф - 11,98 грн./м3). 



Рівень розрахунків населення тільки за житлово-комунальні послуги (без 

природного газу) станом на 01.01.2018 складає 114,1 %. Переплата складає  366,3 

тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 в м. Гуляйполі діє 3 об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, що становить 8,2 % від загальної кількості 

багатоповерхових будинків.  

     Розрахунки за електроенергію: 

Спожито електроенергії всього по Гуляйпільському району станом на 

01.01.2018р.  на суму 63 млн. 827,1 тис. грн., сплачено 63 млн. 646,2 тис. грн., що 

складає  всього 99,7 %, в тому числі: 

 - промисловість –  100,0 %; 

 - сільське господарство – 100,3 %; 

 - місцевий бюджет  – 100,0 %; 

 - державний бюджет – 100,8 %; 

 - житлово-комунальні господарства – 101,1 %; 

 - населення – 98,6  %; 

 - інші споживачі – 101,1 %. 

 

  Розрахунки за природний газ: 

По місцевому бюджету відсоток сплати за спожитий природний газ складає – 

100  %. 

По державному бюджету відсоток сплати за спожитий природний газ 

складає – 100 %. 

По населенню – 81 %.  

8. ТРАНСПОРТ  ТА ЗВ’ЯЗОК 
 

Загальна протяжність доріг загального користування становить 339,2 км, із 

них територіальні дороги – 41,2 км, обласні дороги – 135,9 км, районні дороги – 

162,1 км. Із загальної протяжності доріг 96,9  %  (328,6 км) займають дороги з 

твердим покриттям, і лише 3,1 % (10,6 км) - ґрунтові дороги. 

Протяжність доріг комунальної власності становить 345,687 км. 

Згідно статистичним даним, обсяги вантажних перевезень за 2017 рік склали 

31,6  тис. тонн, або 186,7 % від обсягів попереднього року.  

Пасажирські перевезення  за  2017 рік становлять 289,1 тис. пасажирів, що 

складає 120,0 % до показника 2016  року. 

На території району знаходиться залізнична станція Гуляйполе 

Придніпровської залізниці в сел. Залізничне (на дільниці Пологи – Чапліно) на 

відстані 8 км від райцентру. Довжина залізничних шляхів - 27 км, щільність 

залізничної колії – 2,1 км/100 кв. км. Станція є проміжною вантажно-

пасажирською.  

Територія Гуляйпільського району забезпечена місцевим громадським 

транспортом. Відповідно до прийнятої районної Програми розвитку 

автомобільного транспорту в Гуляйпільському районі на 2013-2017 роки, 

затвердженої рішенням районної ради від 21.02.2013 № 10, постійно здійснюється 

моніторинг та аналіз структури автобусного парку автоперевізників  

Гуляйпільського району. В зв’язку з недостатністю обігових коштів ТОВ 

«Гуляйпільське АТП 12338»  не здійснює оновлення автобусного парку. Оновлення 

автобусного парку здійснюється лише на умовах оренди транспортних засобів. 



 Враховуючи зміни в законодавстві щодо пасажирських перевезень на 

маршрутах загального користування райдержадміністрація самостійно проводить 

конкурси щодо перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі району.  

 Конкурс про визначення переможця щодо перевезень пасажирів на 

приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за 

межі району проведений райдержадміністрацією 12 грудня 2017 року. Переможцем 

визнано ТОВ «Гуляйпільське АТП 12338». 

           ТОВ «Гуляйпільське АТП 12338» має в наявності 9 транспортних засобів для 

перевезення пасажирів на території району. Кількість приміських автобусних 

маршрутів - 9, кількість обласних автобусних маршрутів – 7.  За 2017 рік 

перевезено 200,9 тис. пасажирів, з них пільгових категорій 46,206 тис.    

 Призначення тимчасових перевізників для обслуговування автобусних 

маршрутів загального користування не здійснювалось. 

 У межах м. Гуляйполе є в наявності місця зон відстою автотранспорту. 

 ТОВ «Гуляйпільське АТП 12338» забезпечено встановлення тахографів на 

автобусах, які обслуговують міжміське сполучення.  

 На території району  в достатній кількості наявні паркінги для відстою вантажного транс порту . В разі необхідності відпочинку  водіїв  на території               м. Гуляйполе  працює готель « Лідія» . 

 

В районі функціонує 19 відділень поштового зв’язку, з них у місті – 2. Крім 

того, села Марфопіль, Петрівка та Дорожнянка обслуговується пересувним 

відділенням поштового зв’язку.  

Телекомунікаційний зв’язок забезпечує станційно-лінійна дільниця № 2 м. 

Гуляйполе районного центру телекомунікації № 533 м. Токмак Запорізької філії 

ПАТ «Укртелеком». В районі є 19 АТС, 18 з яких паралельно з комутаційним 

обладнані цифровим зв’язком. В с. Успенівка (центральна садиба) встановлена 

цифрова АТС. 

Телефонна мережа станом на 01.01.2011 року:  

 наявність телефонних номерів  – 8659; 

- з них у місті   – 5676; 

- у селі     – 2983; 

 в тому числі у населення   – 7269; 

 - з них місто    – 4662; 

 - село     – 2607.  

(з 2011 року інформація конфіденційна) 

В районі діє місцеве радіомовлення, видається місцева районна газета 

«Голос Гуляйпілля», тираж  якої за 2017 рік склав 4258 примірників. 

 

 

9. ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ 
 

Станом на 01.01.2018 року в Гуляйпільському районі нараховується 321 

підприємство роздрібної торгівлі, 12 підприємств ресторанного господарства та 60 

об’єктів побутового обслуговування суб’єктів господарювання – юридичних та 

фізичних осіб. 

 Серед підприємств роздрібної торгівлі – 158 (49 %) підприємства роздрібної 

торгівлі продовольчими товарами, 163 (51 %) – непродовольчими товарами. 

 В сільській місцевості налічується 67 підприємств торгівлі, що становить 21 

% від загальної кількості. 



 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним 

видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля за 9 місяців 2017 року 

склав 116,728 тис.грн. Темп зростання обороту роздрібної торгівлі в порівняльних 

цінах до відповідного періоду попереднього року становить 100,6%.  

 Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення до 

показника 2016 року зменшився на 1056,0 грн.  

 З метою забезпечення продовольчої безпеки району проводиться постійний 

моніторинг наявності в роздрібній торговельній мережі району основних продуктів 

харчування та цін на них. Результати відстежень свідчать, що торговельна мережа 

Гуляйпільського району в достатній кількості забезпечена основними 

продовольчими товарами і ажіотажного попиту на них не спостерігається. Питання 

стабілізації цінової ситуації на ринку продовольчих товарів тримається на 

постійному контролі. 

На продовольчому ринку міста на постійній основі для реалізації місцевими 

товаровиробниками соціально-значущих продовольчих товарів виділено 15 

торгівельних місць. В  2017 році проведено 48 ярмарків (виїзна торгівля) з 

реалізації продовольчих товарів за участю місцевих товаровиробників та 

виробників сусідніх районів та областей.  

Щотижнево проводиться моніторинг цін на основні продукти харчування та 

соціальні ґатунки хліба. Проведено 2 наради з суб’єктами господарювання сфери 

торгівлі, які мають вплив на цінову ситуацію на ринку продовольчих товарів. 

Ведеться постійна робота у напрямку недопущення реалізації алкогольних 

напоїв, пива та тютюнових виробів неповнолітнім. Щомісячно проводяться рейди-

перевірки спеціалізованих підприємств торгівлі на предмет дотримання правил 

торгівлі алкогольними напоями, пивом та тютюновими виробами.  В 2017 році 

проведено 12  планових рейдів та 3 позапланові рейди  – виявлено 2 порушення. 

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності. 

З метою ліквідації стихійної торгівлі  на території району  забезпечено 

проведення  щомісячних рейдів-перевірок місць стихійної торгівлі. Протягом 2017 

року встановлено 3 порушення за ст.160 Кодексу України «Про адміністративні 

правопорушення»  та ліквідовано 3 місця стихійної торгівлі. При відділі 

економічного розвитку, торгівлі та з питань житлово-комунального господарства 

забезпечено функціонування  телефонної гарячої лінії з питань несанкціонованої 

торгівлі. 

Обсяг реалізації послуг за 2017 рік склав 23 млн. 009,5 тис. грн., що 

становить 101,0 % до факту попереднього року. В тому числі обсяг коштів, 

реалізованих населенню, склав 12 млн. 703,6 тис. грн., що на 11,0 % більше проти 

2016 року. 

 

                                        10. ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ 

 

До зведеного бюджету Гуляйпільського району у 2017 році входив 21 

бюджет: 

- 18 бюджетів сільських рад; 

- бюджет Залізничної селищної ради; 

- міський бюджет м. Гуляйполе; 

- районний бюджет. 



Доходи загального фонду зведеного бюджету  Гуляйпільського району  за   

2017 рік  виконано в сумі 109 611,2 тис.грн., що становить  120,5% планових   

призначень  затверджених  радами. Планові призначення –     90 945,2 тис.грн. 

Сума  перевиконання   склала  18 666,0  тис.грн.  

В  порівнянні  з фактом 2016 року, надходження  в звітному році  

збільшились    на  27 137,6  тис.грн, що становить  132,9%.  

По основних джерелах доходів виконання  плану  2017 року: 

- податок та збір на доходи фізичних осіб            – 130,2% 

- податок на прибуток підприємств комун. власності  –   88,9% 

- внутрішні податки на товари та послуги   – 104,2% 

- місцеві податки        – 110,9% 

у тому числі: 

податок на нерухоме майно    – 119,8% 

плата за землю       – 111,3% 

транспортний податок      – 129,8% 

єдиний податок з підприємців                                  – 114,5% 

єдиний податок  4 група (сільгосп.)                         – 108,1% 

-    неподаткові надходження      – 191,9% 

      у тому числі:  

плата за надання  адміністративних послуг  – 136,4% 

плата за оренду комунального майна                       – 121,2% 

державне мито       – 118,3% 

інші надходження       – 104,9% 

Планове завдання  по наповненню бюджету 2017 року виконано  всіма  

місцевими бюджетами  

На 574,5% виконано доходи спеціального фонду  в сумі 8 264,6 тис.грн.,  

перевиконання планових призначень, затверджених радами  нараховує       6 826,0 

тис.грн.  

В структурі доходів зведеного бюджету  Гуляйпільського району  найбільшу 

питому вагу становлять  надходження  податку на доходи фізичних осіб – 49,8% 

загального фонду. 

У звітному  2017 році  при плані 41 881,0 тис.грн. мобілізовано даного виду 

надходжень на суму 54 532,1 тис.грн., перевиконання  нараховує              12 651,1 

тис.грн., або на 30,2% більше від запланованого.  

У  порівнянні з відповідним  періодом минулого 2016 року,   збільшення  

надходжень податку на доходи фізичних осіб  нараховує 15 938,3 тис.грн, або на 

41,3% завдяки збільшенню мінімального розміру заробітної плати гарантованого 

державою.  

Планові призначення по місцевих податках і зборах виконано на 110,9%, при 

планових зобов’язаннях 41 936,1 тис.грн. фактично надійшло коштів на суму 

46 506,3 тис.грн., що на 4 570,2 тис.грн. більше від запланованого.  

Порівняно з минулим 2016 роком, місцевих податків та зборів отримано на 

9 136,6 тис.грн. або на 24,4 % більше. 

 Плата за землю  займає 16,4 % питомої ваги в доходах загального фонду.  

При  планових  зобов’язаннях  16 192,2 тис.грн. фактично  надiйшло    плати  

за  землю на суму 18 027,0 тис.грн., або на  1 834,8 тис.грн. більше планових 

призначень (111,3%) 



Порівняно з періодом минулого року,  коштів мобілізовано на                  

2 601,0 тис.грн., або на 16,9% більше. 

Бюджетоутворюючими   підприємствами району, які найбільше сплатили 

податків на рахунок місцевого бюджету Гуляйпільського району  у 2017 році є: 

ПАТ „Аграрний Дім”  – 5,4% питома вага в надходженнях 

загального фонду місцевого бюджету     (надійшло   5971,8 тис.грн.) 

ТДВ „Агронива ”   – 4,4% питома вага (4862,5 тис.грн.) 

ТОВ „Батьківщина”   – 3,6% питома вага (3991,3 тис.грн.) 

ТОВ „Агро-Континент”              – 3,2% питома вага (3535,7 тис.грн.) 

ТОВ „Перемога”    – 3,0% питома вага (3244,5 тис.грн.) 

СВК „Любимівський”  – 2,8% питома вага (3110,1 тис.грн.) 

 

 Видатки загального фонду зведеного бюджету Гуляйпільського 

району за 2017 рік склали 291 млн. 858,1 тис. грн. 

За звітний період на виплату заробітної плати працівникам бюджетних 

установ, включаючи нарахування, перераховано 98 млн. 24,1 тис. грн., на 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів направлено 32,2 тис. грн., 

на придбання продуктів харчування – 1 млн. 791,2 тис. грн., на розрахунки за 

комунальні послуги та енергоносії, спожиті бюджетними установами району – 11 

млн. 189,2 тис. грн., в тому числі: оплата теплопостачання – 3 млн. 53,2 тис. грн., 

водопостачання та водовідведення –289,9 тис. грн., електроенергії – 3 млн. 820,0 

тис. грн., природного газу – 1 млн. 620,5 тис. грн., інших енергоносіїв – 2 млн. 

405,6 тис. грн. 

Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ 

Гуляйпільського району станом на 01.01.2018  року відсутня. 

 

 

11. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
 

За даними статистики середньомісячна заробітна плата 1 штатного 

працівника за 2017 рік по району становить 5333 грн., що складає 158,1 % до 

показника 2016 року та 70,3 % до середньообласного показника за 2017 рік. За 

рівнем середньомісячної заробітної плати район посідає 13  місце серед сільських 

районів області (у 2016 році – 12 місце).  

 Станом на 01.01.2018 року заборгованість із заробітної плати за даними 

статистики на економічно активних підприємствах становить 1834,1 тис. грн., що 

складає 211,1 % до 1 січня 2017 року. З них 107,6 тис. грн. борг із виплати 

заробітної плати у філії «Гуляйпільський райавтодор» та 1726,5 тис. грн. у 

Гуляйпільського РЕМ  ВАТ «Запоріжжяобленерго».   

Виплата пенсій пенсіонерам району проводиться вчасно в установлені 

терміни. Середня пенсія по району за 2017 рік становить 3764,40 грн., що на 217,3 

% більше проти попереднього року завдяки суттєвого підвищення пенсій 

відповідно до проведеної пенсійної реформи. 
Станом на 01.01.2017року у Гуляйпільському районі налічується 9372 

пенсіонерів з урахуванням осіб Донецької та Луганської області. Залучено та 

отримує через установи банків 4686 чол., що становить 50,0 % від загальної 

кількості пенсіонерів. Заборгованість з обов’язкових платежів до Пенсійного фонду 

України становить 14,0 тис. грн., що у порівнянні з початком року більше на 3,7 %. 



В тому числі із загальної суми - борг по страховим внескам складає 9,9 тис. грн. та 

по пільговим пенсіям 4,1 тис. грн. (ВАТ РП «Агротехсервіс»). 

Станом на 01.01.2018 р виплачено державної соціальної допомоги всіх видів 

на загальну суму 103680,2 тис. грн., в т.ч. державної соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми – 47978,2 тис. грн., малозабезпеченим сім’ям – 20072,4 тис. грн. 

В 2017 році  перераховано субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, 

скрапленого газу та твердого палива на суму 49379,1 тис. грн.  

Згідно нормативно-правових актів та з Законом України «Про статус 

ветеранів, гарантії їх соціального захисту» призначено пільг всіх видів на загальну 

суму 4546,7 тис. грн.  
. 

12. СТАН РИНКУ ПРАЦІ 
 

За статистичними даними середньооблікова кількість працівників по району 

становить 4511 осіб, або 101,4 % до показника попереднього року. 

Працівники, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості 

протягом 2016 року, відсутні. 

Протягом 2017 року на обліку в службі зайнятості перебувало  2396 

безробітних, що на 38 чол. більше, ніж за відповідний період минулого року. 

Станом на 01.01.2018 року на обліку у службі зайнятості перебувало 827 

безробітних, в тому числі 499 осіб одержують допомогу по безробіттю. Середній 

розмір допомоги по безробіттю склав 2390 грн. 

Станом на 01.01.2018 року : 

- середня тривалість безробіття  на протязі 2017 року складає 141 день; 

- середня тривалість пошуку роботи  складає – 89 днів; 

- середня тривалість укомплектування  вакансій  - 4 дня; 

-  середній розмір оплати праці в розрахунку  на вакансію – 3321 грн.   

В районний центр зайнятості підприємствами, організаціями та установами 

була надана інформація про наявність 859 вільних робочих місць та вакантних 

посад, що на 120 вакансій  більше, ніж було надано протягом 2016 року. 

За сприянням служби зайнятості: 

- працевлаштовано 988 осіб, з них 711 безробітних, 48 осіб 

працевлаштувались самостійно та за цивільно-правовими угодами,  надано 

одноразової допомоги  на організацію підприємницької  діяльності – 2 особам- 

учасникам АТО. 

- надано 9 компенсацій єдиного внеску роботодавцям, які працевлаштували 

безробітних на новостворені робочі місця в пріоритетних видах економічної 

діяльності; 

- брало участь у громадських роботах та роботах тимчасового характеру 563 

особи; 

 - навчались, перенавчались та підвищували кваліфікацію – 348 осіб, на 

виконання ст.30 Закону України «Про зайнятість населення» 0 осіб отримали 

ваучер для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, 

спеціалізації, підвищення кваліфікації. 

З метою забезпечення зайнятості на території району центром зайнятості 

організовано та проведено в 2017році 16 семінарів та 3 засідання круглого столу, 

48 ярмарків вакансій з роботодавцями з питань знання законодавства про працю, 

організацію та проведення оплачуваних громадських робіт, надання компенсацій 



на створення нових робочих місць, отримання ваучерів та можливості 

неформального навчання, працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у 

працевлаштуванні. 

Різних видів семінарів, ярмарків-ваканцій, профінформаційних та 

профконсультаційних заходів на протязі 2017 року було проведено 473 заходи. 

В рамках реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації на 

2017 рік розроблені заходи щодо активізації системи профорієнтаційної роботи в 

районі. Так на базі Державного закладу «Чубарівський професійний аграрний 

ліцей» та комунального підприємства «Запорізький обласний центр з охорони 

праці» Запорізької обласної ради на протязі 2017 року було організовано та 

проведено курси цільового призначення, які були направлені на підвищення 

кваліфікації трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва та 

водіїв автомобілів 3,2,1 класу (вантажні автомобілі з великою 

вантажопідйомністю), підвищення кваліфікації працівників сільськогосподарської 

галузі.  

 
13. МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

 

 Основними напрямами діяльності райдержадміністрації у                              

2017 році щодо підтримки розвитку сфери підприємництва були: 

 - забезпечення якісного, прозорого державного регулювання та 

муніципального регулювання сферою господарської діяльності ; 

 - якісне реформування системи надання адміністративних послуг; 

 - розширення видів фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього 

підприємництва; 

 - подальший розвиток інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва; 

 - залучення суб’єктів малого і  середнього підприємництва до виконання 

місцевих програм і проектів, що реалізуються в різних галузях (сферах) економіки ; 

 - підвищення конкурентноспроможності та інвестиційно-інноваційної 

привабливості малого і середнього підприємництва у Гуляйпільському районі. 

Станом на 01.01.2018 року загальна кількість суб'єктів малого 

підприємництва на території району становила 729 одиниць, в тому числі: малих 

підприємств 104 одиниць та фізичних осіб — підприємців 625 чоловік.  

Чисельність працюючих на малих підприємствах становить 912 одиниць. 

Очікувана частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва до 

бюджетів усіх рівнів за 2017 рік становить 25,0 % 
Щомісяця в райдержадміністрації проводиться засідання районної 

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на яких розглядаються 

проблемні питання в сфері малого підприємництва.  

Консультації та роз’яснення з питань започаткування та ведення власної 

справи і розроблення бізнес – планів в разі потреби надають: Державний 

реєстратор в Гуляйпільському районі, юридичний сектор апарату 

райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі та з питань житлово-

комунального господарства райдержадміністрації, Гуляйпільського відділення 

Пологівської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, Гуляйпільського об’єднаного 

управління  Пенсійного фонду України в  Запорізькій області. 



З метою сприяння розвитку підприємництва  Гуляйпільський районний 

центр зайнятості тісно співпрацює з місцевими роботодавцями району та надає такі 

основні послуги: 

- здійснює якісний підбір претендентів на реальні вакансії з урахуванням 

вимог роботодавця; 

- надає інформацію про професійно-кваліфікаційний склад безробітних та 

проведення навчання за відповідною професією; 

- здійснює консультування  щодо впровадження законодавчих та 

нормативних актів про працю, зайнятість, порядок організації професійного 

навчання; 

- залучає роботодавців до участі у масових заходах: ярмарок вакансій, 

аукціонів претендентів, зустрічей з безробітними; 

- запрошує роботодавців до участі в обговоренні актуальних питань 

співпраці.   

З метою забезпечення зайнятості на території району центром зайнятості 

організовано та проведено за 2017 рік 16 семінарів, 48 ярмарків-вакансій з 

роботодавцями про працю, організацію та проведення оплачуваних громадських 

робіт, надання компенсацій на створення нових робочих місць, отримання ваучерів 

та можливості неформального навчання, 425 профінформаційних та 

профконсультативних заходів. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.12.2013 № 345, яке 

зареєстровано в Гуляйпільському районному управлінні юстиції від 05.12.2013 № 

24/348  створено Центр надання адміністративних послуг та затверджено 

Положення про центр та Регламент його роботи. Також було прийнято 

розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження 

переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання 

адміністративних послуг» від 03.12.2014 № 234, яке зареєстроване в 

Гуляйпільському районному управлінні юстиції 09.12.2014 № 11/360. 

Центр надання адміністративних послуг  відкрито 30.12.2013 року. Він 

входить у склад управління економічного розвитку, торгівлі та з питань житлово-

комунального господарства райдержадміністрації і знаходиться у її приміщенні.  

На даний час в штаті райдержадміністрації в наявності 2  адміністратори.   

 За період 2017 року через Центр надання адміністративних послуг 

Гуляйпільської райдержадміністрації надано всього 4323 адміністративних послуг : 

в тому числі з питань: Державної міграційної служби — 833, Держгеокадастру — 

3460,  ветеринарної медицини — 3, соціального захисту населення — 21,  

державної реєстрації — 6. 

 

14. ОСВІТА 

 
  Зусилля відділу освіти, педагогічних колективів спрямовані на забезпечення 

конституційного права громадян на здобуття безкоштовної, обов'язкової загальної 

середньої освіти, забезпечення рівного доступу до якісної освіти. 

              В Гуляйпільському районі сформована мережа закладів освіти на 2017/2018 

навчальний рік: 19 закладів загальної середньої освіти, в яких навчається 2586 учнів, 

загальна кількість класів складає 183 (класів-комплектів 181). Учнів міської місцевості 

налічується – 1575 (61%), сільської – 1011(39%). 

             Існуюча мережа ЗЗСО району задовольняє конституційне право громадян на 

освіту в різних формах: шкіл І-ІІІ ступенів - 18, І-ІІ ступенів – 1. Працюють два заклади 



«нового типу»: СЗОШ (211учнів) та колегіум «Лідер» (492 учні). Це 27% учнів від всього 

учнівського контингенту. 

            Порівняно з минулим навчальним роком, кількість учнів в закладах освіти 

збільшилася на 40 учнів (було 2546 учнів), кількість класів збільшилася на 3 одиниці 

(було 180 класів, класів комплектів - 175). Завантаженість приміщень шкіл складає по 

району 34,7% від проектних потужностей.  

Організовано роботу 11 груп продовженого дня у 9 школах району, 

контингент складає 315 учнів.  

 Загальноосвітні навчальні заклади району є україномовними, освітній 

процес в них здійснюється в одну зміну. 
    Загальна кількість дітей шкільного віку в районі – 3135 осіб. Охоплення 

загальною середньою освітою  складає 96% (2998 осіб). Невиконання показнику в обсязі 

100% пояснюється тим, що на території району не отримують повної загальної середньої 

освіти – 137 дітей, з них: 94 - учні спеціалізованих закладів для дітей, які мають вади у 

розумовому розвитку; 11 дітей  не підлягають навчанню (за висновками ПМПК та 

лікувальних установ); 32 дітей – (6-річки, які мають медичні довідки про фізичну 

неготовність до навчання).  Всі учні, які спроможні отримувати повну загальну середню 

освіту отримують її.  

  За індивідуальною формою навчання без формування класів, відповідно п.2 ст.14 

Закону України «Про загальну середню освіту», організовано навчання 115 учнів (4,4 % 

від загальної кількості учнів) в 11 школах (у 2016/2017 навчальному році – 123 учні, 

4,7%). Кількісні показники учнів, які навчаються індивідуально, найбільші в 

Приютенській (82%), Долинській (38%), Мирненській (26%), Любимівській ЗОШ (25%). 

           5 учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад (ЗОШ № 1, 

Залізнична, Воздвижівська, Любимівська ЗОШ) навчалися на дому. (у 2016/2017 

навчальному році таких дітей 3 чол. у ЗОШ № 1 - 2, Залізничній ЗОШ - 1). 

           Відповідно до запитів населення на базі Гуляйпільської ЗОШ № 1 функціонували 

групи заочного навчання, яким охоплено 4 учнів (10-12 класи). 

          Згідно чинного законодавства для 4 громадян організовано екстернат на базі шкіл: 

ЗОШ № 2 – 9 клас, Темирівської, Успенівської та Воздвижівської ЗОШ – 11 клас.   

    Проводиться інформаційна робота серед учнівської молоді та їх батьків щодо 

вибору профілю навчання. У 2017-2018 навчальному році контингент старшої школи 

складає 281 учень, з них 235 учнів охоплені профільним навчанням, з них у сільській 

місцевості – 87.  

       У 8 ЗЗСО індивідуально (до 5 учнів у класах) навчаються 27 старшокласників 

(9,6% від загальної кількості учнів). Це учні Долинської, Гуляйпільської, Любимівської, 

Мирненської, Полтавської (10 клас), Приютненської, Темирівської (10 клас), 

Червоненської (11 клас). 

      Створено 23 профільних класи (92% від загальної кількості), з них у сільській 

місцевості – 13.  

 
З метою розвитку освітнього простору запроваджується поглиблене вивчення 

навчальних дисциплін. Загальна кількість закладів ЗСО в районі, де викладаються 

предмети поглиблено – 7 (37% від загальної кількості шкіл), з них 3 – сільська місцевість 

(В-Терсянська, Любимівська, Новозлатопільська ЗОШ). Працює 33 поглиблених класи, з 

них у селі – 4 класи (12%). 

695 учнів (27% від загального контингенту учнів по школах) вивчають предмети на 

поглибленому рівні, з них 37 учнів сільської місцевості (5,3% від кількості учнів 

охоплених поглибеним вивченням). Розподіл за предметами у 2017 році складає: іноземні 

мови  - 471 учнів (67,7%) (минулого року 524 учні), українська мова - 163 учні (23,4%) 

(105 учнів минулого року), біологія - 26 учнів (4%)  (30 учнів минулого року). Сталими 



залишилися показники охоплення учнів поглибленим вивченням з математики - 23 учні 

(3,3% ) та історії України - 12 учнів (1,7%).  

          Важливим напрямком стала організація інклюзивної освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами. З 01.09.2017 року мережа класів з інклюзивним 

навчанням зросла. Функціонує 8 класів, проти 2-х у 2016 році. Навчається 10 учнів з ООП. 

Вперше відкрито інклюзивні класи на базі Гуляйпільської СЗОШ (2, 3 класи) та 

Залізничної ЗОШ (2 клас). Для супроводу дітей даної категорії організовано роботу 8 

вчителів – асистентів та вузьких спеціалістів, зокрема практичних психологів, логопедів, 

вчителів лікувальної фізкультури.  У жовтні 2017 року у приміщенні ЗОШ № 1 урочисто 

відкрито та введено в дію сучасну шкільну медіатеку. 

             Усіма видами харчування у загальноосвітніх навчальних закладах охоплено 23778 

учнів ( 93%), гаряче харчування отримують 1427 учнів (63 %) від загальної кількості, що 

охоплені усіма видами харчування. Із них учнів 1-4 класів - 1069 (100%), учнів 5-9 класів 

– 349 (28%), 10-11 класи - 77 учнів (31%). 

На харчування учнів 1-4 класів з районного бюджету було виділено 607.862 тис.  

Середня вартість харчування становить 9 грн. 50 коп. з урахуванням 

позабюджетних коштів. 

            Відділ освіти, молоді та спорту на рівні 100% забезпечує право на 

безкоштовний підвіз шкільним автобусом у навчальні заклади району для учнів,  

які потребують підвезення. У 2017 році чисельність таких учнів склала: по місту – 

101 та  226 учнів по селу. Всього до 11 ЗНЗ підвозиться 327 учнів, з них 

користуються «шкільними автобусами» - 196 учнів (60%): місто - 43, село – 153 

учнів. Підвозиться на маршрутах також 11 педагогів. 

            Загальний парк «шкільних автобусів» налічує 9 транспортних одиниць.  

           Дошкільні заклади району працюють на задоволення запитів батьків у 

здобутті дітьми дошкільної освіти. Районна мережа дитячих садків налічує 16 

установ (6 садків міської та 10 – сільської місцевості), якими охоплено 822 дітей: 

місто - 601, село – 221. 

          15 дошкільних закладів перебувають на балансі районної ради, Залізничний 

ДНЗ (ясла-садок) «Калинка» фінансується Залізничною селищною радою. 

         Чисельність дітей по дошкільним установам у розрахунку на 100 місць 

становить 94 осіб (у 2016 році - 87 чол.). Усі приміщення дошкільних навчальних 

закладів використовуються з метою надання освітніх послуг дітям дошкільного 

віку. 
Всього функціонує 38 дошкільних груп: 35 - загального розвитку та 3 логопедичні 

групи (46 дітей) та 1 група – інклюзивна (15 дітей). 

        Облік дітей дошкільного віку  у  2017 році показав, що в районі проживає 1382 дітей 

віком від 0 до 6 років (898 – місто, 484 – село). 

82 % дітей від 3 до 6 років охоплені різними формами дошкільної освіти  (з них 

78% охоплено ДНЗ). 

  У дошкільних установах забезпечено підтримку та соціальний захист 199 дітям з 

числа категорій: дітей-сиріт, інвалідів, багатодітних, малозабезпечених, а також  дітей, які 

прибули із зони проведення АТО. 

           У дошкільних навчальних закладах району харчується 117 дітей пільгових 

категорій (15%). Батьківська плата за харчування дітей по місту - 60%, село – 50%.  В 

цілому норми за 2017 рік виконанні на: місто - 52 %, село - 53 %. 

        Згідно статистичних даних у районі зареєстровано 296 дітей 5-річного віку, з них 

258 дітей (87%) відвідують  ДНЗ, 38 дітей (13%) - у гуртках. Діти 5-річного віку 

стовідсотково охоплені дошкільним вихованням. Гурткову роботу по підготовці 

п’ятирічних дітей до навчання у школі організовано при школах: Добропільській, 

Мирненській, Приютненській та Червоненській, а також на базі РЦДЮТ. 



Організовано роботу щодо належної інтеграції та забезпечення робочими місцями 

педагогів з числа мешканців окупованого Донбасу. У навчальних закладах району 

працюють 3 вчителі з числа ВПО (ЗОШ № 1, ЗОШ № 2, Полтавська ЗОШ) та один 

вихователь (Успенівський ДНЗ «Золотий ключик»). 

У 2017 році до навчальних закладів району працевлаштовано 7 молодих 

спеціалістів. При відділі освіти, молоді та спорту створено банк кадрового резерву на 

керівні посади, який щороку поновлюється. 

          В рамках впровадження акцентів Нової української школи у КЗ «Гуляйпільська 

ЗОШ № 1», починаючи з 2017-2018 навчального року, розпочато дослідно-

експериментальну роботу Всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і 

навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової 

освіти».  

         Учасниками обласної виставки «Освіта Запорізького краю - 2017» стали 14 

педагогічних працівників із 7 закладів району, кращі напрацювання відзначено грамотами та 

подяками Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

95% закладів оснащені комплектами «мультимедійний проектор+екран». 4 міські 

заклади та Верхньотерсянська ЗОШ оснащені стаціонарними мультимедійними 

установками. Один міський заклад має сучасний кабінет фізики (колегіум «Лідер»). 

Всі навчальні заклади району мають швидкісне підключення до Інтернету. 

Найбільший відсоток комп’ютерів, що підключені до мережі Інтернет,  мають колегіум  

«Лідер» (98%), ЗОШ № 1 (85%), Гуляйпільська ЗОШ (83%).  

У 2017 році навчалися на районних тренінгах:  «Використання мережевих 

технологій  Веб 2.0 в професійній діяльності» - 42 педагогічних працівники, «Безпечний 

та відповідальний Інтернет» - 40,  «Хмарні технології в освіті» - 20, «Впровадження квест-

технологій в освітній процес» - 7. 

            На базі загальноосвітніх навчальних закладів ведеться позакласна робота. Відкрито 

62 гуртка, охоплено 1054 дітей (40%) (1079 учнів – 2016 рік, 42%). У трьох комунальних 

закладах «Гуляйпільська ЗОШ №1», «Полтавська ЗОШ» та  «Успенівська ЗОШ»  

працюють гуртки комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму, 

краєзнавства, спорту та екскурсій». У Гуляйпільській СЗОШ працює гурток КЗ 

«Запорізький обласний центр патріотичного виховання» ЗОР. 

           Збережено мережу і забезпечено результативну роботу 2-х позашкільних 

навчальних закладів району: РЦДЮТ (610 вихованців, 35 гуртків) та ДЮСШ (528 учнів, 

32 групи). Послуги позашкільної освіти отримують 1138 дітей. 

            У виховній системі закладів району реалізуються заходи патріотичного 

виховання, які направлені на формування в підростаючого покоління готовності до 

виконання громадянських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів. 

Працюють 3 музейні кімнати  (Верхньотерсянська, Мирненська, Полтавська ЗОШ), зал 

бойової слави – Воздвижівська ЗОШ на базі яких проводяться години спілкування, уроки 

мужності, зустрічі з учасниками бойових дій. 

У 2017 році в приміщенні Гуляйпільської ЗОШ № 1 (діє 3 інклюзивні класи) 

встановлено універсальний сходовий гусеничний підйомник з площадкою для 

транспортування інвалідних візків (кошти обласного бюджету – 85 тис.грн.).  

           В навчальних закладах працює 9 практичних психологів. У 2017/2018 навчальному 

році на вакантну посаду практичного психолога Воздвижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

прийнято дипломованого молодого спеціаліста (МДПУ). Працівники психологічної 

служби здійснюють кризове консультування учасників освітнього процесу, які мають 

високий рівень стресу внаслідок військового конфлікту в Україні.  В закладах освіти 

району перебуває 68 дітей з числа ВПО: у дошкільних закладах – 18 дітей; у школах - 50 

учнів, з них 1 дитина-сирота та 1 дитина, позбавлена, батьківського піклування.   



          У звітному році в рамках просвітницького проекту програми «Захисти себе від ВІЛ» 

в колегіумі «Лідер» облаштовано кабінет, де встановлено нове обладнання для проведення 

тренінгових занять з учнями та педагогами.           

  В районі проведено оздоровчу кампанію дітей влітку 2017 року. Функціонувало 13 

таборів, 2 мовних табори та 5 центрів дозвілля. Оздоровлено 612 учнів, з них 219 дітей 

пільгових категорій. На харчування та організацію дозвілля учнів у пришкільних таборах 

району використано 185 730 грн. 

          1519 учнів стали учасниками 72-ї  районної спартакіади з 10 видів спорту. 

Представлено 18 команд, у якій І місце посів колегіум «Лідер», ІІ місце – ЗОШ № 1, ІІІ 

місце – Успенівська ЗОШ. 

          У районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної, 

спортивної гри «Сокіл» («Джура») взяли участь 13 команд навчальних закладів району. 

Перше місце виборола команда Гуляйпільського колегіуму «Лідер», друге - 

Гуляйпільської ЗОШ № 1, третє -  СЗОШ. 

     В обласній спартакіаді серед збірних команд міст та сільських районів під гаслом 

«Здорова молодь – здорова нація!» район посів ІІІ місце.  

    У 2017 році залучено та витрачено на фінансування сфери фізичної культури та 

спорту району - 1606882 грн.  

 

Дислокація мережі навчальних закладів 

 

 

Назва закладу 

Кість 

учнів 

1-11 

класів 

Кількість 

дітей 

дошкільних 

закладів 

 Заклади загальної середньої освіти міської 

місцевості 
  

1. Комунальний заклад «Гуляйпільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1» Гуляйпільської районної 

ради 

627 - 

2. Комунальний заклад «Гуляйпільська загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 2» Гуляйпільської районної 

ради 

137 - 

3. Комунальний заклад «Гуляйпільська спеціалізована 

загальноосвітня школа I-III ступенів» Гуляйпільської 

районної ради 

214 - 

4. Комунальний заклад «Гуляйпільський колегіум 

«Лідер»  Гуляйпільської районної ради  
487 

- 

5. Комунальний заклад «Залізнична загальноосвітня 

школа I-II ступенів» Гуляйпільської районної ради 

82 - 

 Заклади загальної середньої освіти сільської 

місцевості 

  

6. Комунальний заклад «Верхньотерсянська 

загальноосвітня школа I-III ступенів» Гуляйпільської 

районної ради 

111 - 

7. Комунальний заклад  

«Воздвижівська загальноосвітня школа I-III ступенів» 

Гуляйпільської районної ради 

96 - 

8. Комунальний заклад «Гуляйпільська загальноосвітня 

школа I-III ступенів» Гуляйпільської районної ради 

65 - 



9. Комунальний заклад «Добропільська загально-освітня 

школа I-III ступенів» Гуляйпільської районної ради 

72 - 

10 Комунальний заклад «Долинська загальноосвітня 

школа IІ-III ступенів» Гуляйпільської районної ради 

38 - 

11 Комунальний заклад «Любимівська загальноосвітня 

школа I-III ступенів» Гуляйпільської районної ради 

57 - 

12 Комунальний заклад «Малинівська загальноосвітня 

школа I-III ступенів» Гуляйпільської районної ради 

60 - 

13 Комунальний заклад «Мирненська загальноосвітня 

школа I-III ступенів» Гуляйпільської районної ради 

45 - 

14 Комунальний заклад «Новозлатопільська 

загальноосвітня  школа I-III ступенів» Гуляйпільської 

районної ради 

72 - 

15 Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня  

школа I-III ступенів» Гуляйпільської районної ради 

85 - 

16 Комунальний заклад «Приютненська загальноосвітня  

школа I-III ступенів» Гуляйпільської районної ради 

33 - 

17 Комунальний заклад «Темирівська загальноосвітня  

школа I-III ступенів» Гуляйпільської районної ради 

63 - 

18 Комунальний заклад «Успенівська загальноосвітня  

школа I-III ступенів» Гуляйпільської районної ради 

144 - 

19 Комунальний заклад «Червоненська загальноосвітня  

школа I-III ступенів» Гуляйпільської районної ради 

62 - 

 

 

 

 

МЕРЕЖА ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

  

 
МІСЬКІ  ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

  

1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК «СОНЕЧКО» 

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ 

- 

196 

2. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК «ДЖЕРЕЛЬЦЕ» 

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

- 

74 

3. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК «ВЕСЕЛКА» 

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

- 

150 

4. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК «ЛАСТІВКА» 

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

- 

84 



5. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  ЯСЛА-САДОК «РОМАШКА» 

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ  

РАЙОННОЇ  РАДИ 

- 

59 

6. Комунальний заклад «Залізничний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) «Калинка» Залізничної 

селищної ради 

- 

38 

  

СІЛЬСЬКІ  ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
  

7. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВОЗДВИЖІВСЬКИЙ  

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ 

САДОК) «МАЛЯТКО» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ 

- 21 

8. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЛИНІВСЬКИЙ 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ 

САДОК) «СВІТАНОК» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ 

- 26 

9. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОЗЛАТОПІЛЬСЬКИЙ  

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ 

САДОК) «ПІЗНАЙКО» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ 

- 20 

10. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВЕРХНЬОТЕРСЯНСЬКИЙ  

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ 

САДОК) «ЖУРАВЛИК» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ 

- 21 

11. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛЮБИМІВСЬКИЙ  

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ 

САДОК) «ДЮЙМОВОЧКА» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ 

- 15 

12. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОЛИНСЬКИЙ  

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ 

САДОК) «БАРВІНОК» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ 

 15 

13. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УСПЕНІВСЬКИЙ  

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ 

САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ 

- 48 

14. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ДИТЯЧИЙ 

САДОК) «КАЗКА» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

- 25 

15. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛТАВСЬКИЙ 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ 

САДОК) «ВІНОЧОК» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ 

- 12 

16. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ТЕМИРІВСЬКИЙ 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ДИТЯЧИЙ 

САДОК) «СТРУМОЧОК» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ 

 18 

  

МЕРЕЖА  ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
  



1. Комунальний заклад «Районний центр дитячої та 

юнацької творчості» Гуляйпільської районної ради   

610 - 

2. Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна 

школа» Гуляйпільської районної ради   

524 - 

 

Проблемні питання: 

 

-  створення опорних ЗЗСО. 

- придбання одного шкільного автобусу для реалізації заходів з оптимізації 

мережі ЗЗСО. 

- недостатня кількість вільних місць у дошкільних закладах міста. 
 

15.ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 

 Лікувально-профілактичні заклади Гуляйпільського району представлені 

наступними установами: Комунальна установа «Гуляйпільська центральна районна 

лікарня» Гуляйпільської районної ради Запорізької області, Комунальний заклад 

«Гуляйпільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Гуляйпільської районної ради, Гуляйпільською та Новозлатопільською 

психіатричними лікарнями, Оріхівським міжрайонним відділенням Головного 

управління Держсанепідслужби в Запорізькій області, мережею аптек. 

 

Лікувальна  установа: 

 

      Назва установи Поштова адреса Телефон ПІБ керівника 

1 КУ «Гуляйпільська 

центральна районна 

лікарня» Гуляйпільської 

районної ради  

Запорізької області 

70200 

вул. Соборна,105, 

м. Гуляйполе, 

Запорізької області 

  

    

      4-13-91 

Трусов 

Анатолій   

Володимирович 

 

           Забезпеченість населення Гуляйпільського району стаціонарними ліжками 

на 10 тис. населення становить 32,4 ліжка, у 2016 році було 32,07 ліжка. 

Чисельність штатних посад лікарів в КУ Гуляйпільська ЦРЛ становить 61 

особу, фізичних осіб – 35, укомплектованість лікарями штатних посад лікарні 

становить 57,3%. Чисельність штатних посад середнього медичного персоналу 

лікарні становить 101,5 осіб, фізичних осіб – 98, укомплектованість середнім 

медичним персоналом – 96,5. 

 

Проблемні питання: 

 

1.   Недостатність коштів державної субвенції на фінансування заробітної 

плати  працівників лікарні; 

2.   Придбання медичного обладнання для відділення анестезіології з 

ліжками для  інтенсивної терапії, кабінету офтальмолога, фізіотерапевтичного 

кабінету; 

3.   Капітальний ремонт м’якої крівлі хірургічного корпусу ; 



4.   Вкрай низький відсоток  забезпеченості лікарськими посадами; 

5.   Забезпечення житлом молодих спеціалістів; 

6. Комп’ютеризація закладу. 
 

Центр первинної медико-санітарної допомоги розпочав свою роботу з 

02.12.2013 року. В його структуру входить  23 лікувально-профілактичних заклади: 

7 амбулаторій ЗПСМ (з них 1 в м. Гуляйполе), 3 фельдшерсько-акушерських 

пункти та  13 ФП.  

В КЗ «Гуляйпільський районний центр ПМСД» працює 18 лікарів, 52 

середніх медичних працівників та 1 лікар- інтерн. 

 Забезпеченість лікарями первинної ланки (фізичними особами) на 10 тис. 

населення складає 6,0,  середніми медичними працівниками – 19,6. 

 Укомплектованість фізичними особами посад лікарів сільських амбулаторій 

складає – 55,5%,  посад середніх медичних працівників ФАП, ФП – 91,4%. 

Показник забезпеченості амбулаторіями на 10 тис. населення в сільській 

місцевості складає – 5,99,   по  місту – 0,60. 

 

Лікувальні  установи: 

 

 Назва закладу Поштова адреса Телефон ПІБ керівника 

1 Комунальний заклад 

«Гуляйпільський районний 

центр первинної медико 

санітарної допомоги» 

Гуляйпільської районної 

ради  

70202 

вул. Соборна ,105 м. 

Гуляйполе 

Запорізької області 

4-13-16 Кучеренко  

Аліна 

Анатоліївна           

2 Амбулаторія загальної 

практики сімейної 

медицини м.Гуляйполе 

70202 

вул. Соборна, 105 м. 

Гуляйполе 

Запорізької області 

4-10-03 Войтюк 

Юлія 

Олександрівна 

3 Воздвижівська 

амбулаторія ЗПСМ 

70220 

вул.Аграрна,56 

с. Воздвижівка 

9-65-43 

 

Бут В.П. 

4 Успенівська амбулаторія 

ЗПСМ 

70211 

вул. Гагаріна,12 

с. Успенівка 

9-96-09 Бичков В.В. 

5 Амбулаторія ЗПСМ 

с. Гуляйпільське 

70232 

вул. Лаврінкова,24 

с. Гуляйпільське 

9-75-40  Северін Ю.М. 

6 Новозлатопільська 

амбулаторія ЗПСМ 

70244 

вул. Чорного,4 

с. Новозлатопіль 

9-83-74 Лисенко М.В. 

7 Малинівська амбулаторія 

ЗПСМ 

70242 

вул. Космічна,19 

с Малинівка 

9-62-16 Вардосанідзе 

К.Г. 

8 Верхньотерсянська 

амбулаторія ЗПСМ 

70224 

вул. Центральна,78 

с. Верхня Терса 

9-51-87 Бут В.П. 



9 Червоненський ФАП 70243 

вул. Першотравнева,5 

с. Червоне 

9-81-36 Дерев’янко 

Т.І. 

10 Полтавський ФАП 70240 

пр.Молодіжний,1 

с. Полтавка 

9-53-19 Белегай В.М. 

11 Любимівський ФАП 70245  

вул. Шкільна,1 

с. Любимівка 

9-91-34 Залєвська Н.С. 

12 Приютненський ФП 70241 

вул. Шкільна,1  

с. Приютне 

9-93-44 Петренко  І.В. 

13 Темирівський ФП 70210 

вул. Миру,30а 

с. Темирівка 

9-05-83 Корольова 

Ю.М. 

14 Добропільський ФП 70221 

вул.Перемоги,55б 

с. Добропілля 

9-71-90 Яковенко Л.В. 

15 Залізничний ФП 70231 

вул. Ватутіна,26 

с. Залізничне 

9-01-51 Лень О.М.. 

16 Рівнопільський ФП 70216 

вул. Центральна,2а 

с. Рівнопілля 

9-85-52 Бабак Л.П. 

17 Долинський ФП 70223 

вул. Центральна,72 

с. Долинка 

9-73-32 Пилипенко 

О.В. 

18 Мирненський ФП 70233 

вул. Центральна,6 

с. Мирне 

9-77-36 Кулинич Т.А. 

19 Подолянський ФП 70203 

вул. Спортивна,26 

м. Гуляйполе 

- - 

20 Піщанський ФП 70201 

вул. Велика,337 

м. Гуляйполе 

4-44-01 Чаусова О.І. 

21 Дорожнянський ФП 70234 

вул. Гагаріна,31а 

с. Дорожне 

9-63-38  

с/рада 

Шапошнік О.І. 

 

22 Новогригорівський ФП 70211 

вул. Садова,18 

с. Новогригорівка 

- Кійко М.М. 

23 Новоіванівський ФП 70211 

вул.. Шкільна,4 

с. Новоіванівка 

- Телегуз Л.В. 



24 Марфопільський ФП 70206 

вул. Челюскіна,2 

с. Марфопіль 

- Куликова І.П. 

 

Проблемні питання: 

 

- оновлення автопарку центру ПМСД – придбання 3-х повнопривідних 

автомобілів та 3-х легкових автомобілів; 

- забезпечення необхідним медичним обладнанням лікарів та медичних 

сестер ЗПСМ, комп’ютеризація центру ПМСД; 

- повірка медичного обладнання; 

- вирішення щодо встановлення електролічильника в будівлі КЗ 

«Гуляйпільський районний центр ПМСД» (поліклініка); 

- забезпечення житлом молодих спеціалістів. 

 

16. КУЛЬТУРА 

 

З метою підтримки та розвитку культурно-мистецької сфери вжито заходів 

щодо збереження мережі закладів культури району, яка включає: 18 закладів 

культури клубного типу Комунальний заклад «Централізована клубна система» 

Гуляйпільської районної ради, 27 бібліотек  Комунальна установа «Централізована 

бібліотечна система» Гуляйпільської районної ради, Комунальний заклад 

«Гуляйпільська дитяча школа мистецтв» Гуляйпільської районної ради, 

Комунальна установа «Гуляйпільський районний краєзнавчий музей» 

Гуляйпільської районної ради та  централізована бухгалтерія установ культури, які 

знаходяться в підпорядкуванні відділу культури і туризму Гуляйпільської районної 

державної адміністрації. 

 

 

Рис. 1.1 – Мережа установ культури Гуляйпільського району 

У 2017 році послугами установ культури району охоплено 26,2 тис. осіб, що 

становить 99,30% від загальної кількості населення району. 

Мережа установ культури району складає – 48 одиниць, в тому числі на селі 

39 одиниць.  

Станом на 31.12.2017 року в закладах культури району працюють 157 осіб. 

У 2017 році на галузь «Культура і мистецтво» використано 12151,9 тис. 

грн., в тому числі загальний фонд склав 11047,4 тис. грн., спеціальний фонд – 

1104,5 тис. грн. 

Відділ культури і туризму Гуляйпільської райдержадміністрації 

Клубні заклади  

(18) 

Бібліотеки 

 (27) 

Музей Школа 

мистецтв 

Бухгалтері

я 



Обсяг витрат у розрахунку на одиницю населення в 2017 році склав 418,5 

грн., що на 125,6 грн. більше у порівнянні з 2016 роком.  

Протягом 2011-2016 років спостерігається позитивна динаміка у вирішенні 

нагальних проблем галузі «Культура». 

Заклади культури міста Гуляйполе матеріальну базу поповнюють за рахунок 

коштів районного бюджету, від надання ними платних послуг, оренди приміщень 

та коштів меценатів. 

У сільській місцевості питання проведення ремонтних робіт будівель і 

приміщень, придбання звукової та освітлювальної апаратури тощо вирішуються 

завдяки спонсорській допомозі базових сільськогосподарських господарств та 

коштів, виділених з бюджетів територій. 

З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури використані 

кошти бюджетів різних рівнів та позабюджетні кошти.  

На проведення капітальних ремонтів та реконструкцій освоєні кошти в сумі 

541334 грн. 

Надано платних послуг на суму 174800 грн. 

Від оренди приміщень надійшли кошти в сумі 150539 грн. 

Закладами культури клубного типу протягом 2017 року проведено 1388 

заходів, охоплено – 155,9 тис. осіб, в тому числі заходів для дітей –  331, охоплено 

18,9 тис. осіб.  

Працювали 156 клубних формувань (1622 учасники), з них 72  дитячих  (793 

учасники); у тому числі 114 колективів художньої самодіяльності (1003 особи) та 

42 любительських об’єднання та клубів за інтересами (охоплено 659 осіб), в тому 

числі 15 дитячих (247 осіб); 11 клубних віталень.  

Силами клубних працівників, народних умільців, художників та учасників 

любительських об’єднань району організовано  111 виставок, які відвідали 25,9 

тис. осіб.  

У Гуляйпільській централізованій бібліотечній системі налічується 27 

бібліотек, 21 – сільська, 4 – міські та 2 – районні.  

За 2017 рік  бібліотеками ЦБС обслуговано 13290 користувачів, серед яких 

956 осіб юнацького віку та 2880 – дитячого віку, користувачам бібліотек надано 

книговидачі 241457 екземплярів, у 2017 році бібліотеки ЦБС користувачі відвідали 

108330 разів. Середня читаність становить 18 екземплярів.  

Книжковий фонд ЦБС на 31.12.2017 року складає 336178 екземплярів. 

Протягом звітного року до бібліотек системи надійшло 4380 екземплярів 

друкованої продукції, що склало 974 назв нових надходжень.  

Джерела надходження: 

         - подаровано читачами - 510 екз. на суму 10360,00 грн.; 

         - за Державною програмою «Українська книга» - 568 екз. на суму 44802,59 

грн.; 

         - подаровано місцевими авторами - 33 екз. на суму 1575,00 грн.; 

         - надано Запорізькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. 

Горького – 1178 екз. на суму 75199,59 грн. 

Протягом звітного року бібліотеки системи отримували  87 назв періодичних 

видань, що складає 236 примірників на суму 49992,46 грн.   

Бібліотекарями  видано 1300 бібліографічних довідок. 



Проведено: бібліографічних оглядів – 66, днів інформації – 39, екскурсій – 

56,  групових бесід – 104, індивідуальних консультацій – 134, переглядів 

літератури – 66.  

Інтернет-центри бібліотек користувачі відвідали 4581 раз, 354 користувачі 

отримали консультації щодо IT та Інтернету.  

В бібліотеках системи проведено 1308 заходів (охоплено 13705 осіб). 

У 2017 році  районний краєзнавчий музей прийняв 7022 особи, в тому числі 

4124 дитини. 

Основний фонд музею складає 16913 одиниць  (надійшло протягом 2017 

року 238 одиниць), допоміжний фонд музею складає 3302 предмети (надійшло 10). 

В районі працюють 5 сільських музеїв на громадських засадах краєзнавчого 

профілю.  

У 2017 році працівниками музею проведено 353 екскурсії, 16 уроків 

народознавства, 9 історичних кінозалів, 67 масових заходів.  

В дитячій школі мистецтв працюють 4 відділення: музичне, вокально-

хорове, хореографічне, художнє та клас естрадного сольного співу. 

Школа має дві сільські філії (с. Верхня Терса, с. Успенівка).  

Станом на 31.12.2017 року контингент складає 271 учень, в тому числі  14 

учнів навчаються на селі. 

В школі працюють 24 викладачі, з яких 17 мають повну вищу спеціальну 

освіту, 7 - неповну вищу освіту та 2 концертмейстера без педагогічного 

навантаження. 

Мають кваліфікаційну категорію «вища категорія» – 5 осіб, «І категорія» – 8 

осіб, «ІІ категорія» - 8 осіб, «спеціаліст» - 2 особи, педагогічне звання «старший 

викладач» - 2 особи. 

У 2016-2017 році атестацію проходили 8 викладачів, в тому числі підвищили 

категорії – 3 особи, підтвердили категорії – 5 осіб, присвоєне педагогічне звання 

«старший викладач» - 1 особа, підтверджене педагогічне звання «старший 

викладач» - 1 особа. 

Атестаційною комісією І рівня атестовані 6 викладачів з присвоєнням 

(підтвердженням ) кваліфікаційних категорій «спеціаліст І категорії», «спеціаліст ІІ 

категорії». 

Атестаційною комісією ІІ рівня атестовані 2 викладачі, в тому числі з 

присвоєнням кваліфікаційних категорій «спеціаліст вищої категорії» - 1 особа, 

підтвердженням кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1 особа. 

Атестаційною комісією ІІІ рівня присвоєне педагогічне звання «старший 

викладач» - 1 особа,  підтверджене педагогічне звання «старший викладач» - 1 

особа. 

Встановлений розмір батьківської плати за навчання в комунальному закладі 

«Гуляйпільська дитяча школа мистецтв» Гуляйпільської районної ради та його 

філіях на 2016-2017 навчальний рік: 

1) фортепіано, гітара      - 100,00 грн.; 

2) сольний спів (академічний, народний)  - 100,00 грн.; 

3) хореографічне відділення    - 100,00 грн.; 

4) художнє відділення     - 100,00 грн.; 

5) сольний спів (естрадний)    - 100,00 грн.; 

6) скрипка, баян, акордеон               - 80,00 грн.; 

7) бандура, домра                - 80,00 грн.  



 

Діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-

сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту 

безоплатно.  

Закладом встановлені пільги для сімей, в яких у школі навчається двоє і 

більше дітей, при цьому вартість навчання однієї дитини з сім’ї складає 100% (за 

менш оплачуваний інструмент), другої і більше дітей - 50% (за більш оплачуваний 

інструмент). 

На пільгових умовах навчається 56 учнів, у тому числі: 

- 100% пільга - 46 учнів (діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, 

діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти – інваліди);  

-   50% - 10 учнів (діти із сімей, де навчається 2 і більше дітей). 

Протягом 2016-2017 навчального року проведено 5 засідань педагогічної 

ради, систематично проводились відкриті уроки, засідання відділів, технічні заліки, 

прослуховування учнів,  академічні концерти, випускні екзамени. 

У 2016-2017 навчальному році згідно з планом роботи школи прочитано 4 

методичні доповіді; проведені 3 методичні розбори збірників, 4 тематичних 

відкритих уроків. 

У засіданні міжрайонного методичного об’єднання взяли участь 6 викладачів. 

В обласних методичних практикумах з фаху взяли участь 8 викладачів: 

Підвищення кваліфікації викладачів в Інституті публічного управління 

кадрової політики Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв 

пройшли 2 особи. 

Протягом 2016-2017 навчального року працювали 14 учнівських творчих 

колективів та 8 педагогічних творчих колективів.  

Всього у 2016-2017 навчальному році учні та викладачі школи провели: 

- 17 концертно-просвітницьких заходів (охоплені 2754 осіб); 

- 5 виставок (охоплено 2100 осіб); 

- взяли участь у 4-х виставках за межами закладу; 

- взяли участь у 5 патріотично-виховних заходах районного рівня; 

- взяли участь у 44 районних культурно-мистецьких заходах. 
 

Мережа 

 закладів культури Гуляйпільського району 

 

№ Назва установи Поштова адреса Телефон Керівник установи 

 

1 Відділ культури і 

туризму Гуляйпільської 

районної державної 

адміністрації 

70200, Запорізька обл.,  

м. Гуляйполе,  

вул. Шевченка, 12 

  4-10-56 Третьякова 

Любов 

Вікторівна 

2 Централізована 

бухгалтерія установ 

культури 

70200, Запорізька обл.,  

м. Гуляйполе,  

вул. Шевченка, 12 

  4-18-04 Завгородня 

Світлана 

 Андріївна 

3 КЗ «Централізована 

клубна система» 

Гуляйпільської 

районної ради 

70200, Запорізька обл.,  

м. Гуляйполе,  

пл. Петровського, 2 

  4-18-50 Ярмоленко 

Володимир 

Михайлович 



4 КЗ «Гуляйпільська 

дитяча школа 

мистецтв» 

Гуляйпільської 

районної ради 

70200, Запорізька обл.,  

м. Гуляйполе,  

пл. Петровського, 2 

  4-18-33 Діденко 

Людмила 

Володимирівна  

5 КУ «Гуляйпільський 

районний краєзнавчий 

музей» Гуляйпільської 

районної ради 

70200, Запорізька обл.,  

м. Гуляйполе,  

пл. Петровського, 2 

4-12-54 Геньба 

Любов 

Григорівна 

6 КУ «Централізована 

бібліотечна система» 

Гуляйпільської район-

ної ради (Центральна 

районна бібліотека  ім. 

В.Діденка) 

70200, Запорізька обл.,  

м. Гуляйполе,  

пл. Петровського, 2 

4-11-90 Ставицька 

Ірина 

Геннадіївна 

7 Районна бібліотека для 

дітей 

70200, Запорізька обл.,  

м. Гуляйполе,  

вул. Шевченка, 12 

4-11-49 Яковенко 

Наталія 

Володимирівна 

8 Гуляйпільська міська 

бібліотека-філія №1 

70200, Запорізька обл.,  

м. Гуляйполе,  

вул. Спортивна,14 

- Сіра  

Антоніна 

Олександрівна 

9 Гуляйпільська міська 

бібліотека-філія №2 

70200, Запорізька обл.,  

м. Гуляйполе,  

вул. Шкільна,42 

- Похила 

Наталія 

Миколаївна 

10 Гуляйпільська міська 

бібліотека-філія №3 

70200, Запорізька обл.,  

м. Гуляйполе,  

вул. 9 Січня, 341 

- Ніколенко 

Наталія 

Миколаївна 

11 Верхньотерсянський 

сільський будинок 

культури 

70224, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Верхня Терса 

- 

 

Мофа 

Олена 

Вікторівна 

12 Верхньотерсянська 

сільська бібліотека-

філія 

 

13 Воздвижівський сіль-

ський будиноккультури 

70220, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Воздвижівка 

- 

 

Холод Олена 

Володимирівна 

14 Воздвижівська 

сільська бібліотека-

філія 

Омесь Тетяна 

Олександрівна 

15 Варварівський  

сільський клуб 

70222, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Варварівка 

- 

 

 

Штинь 

Володимир 

Тимофійович 16 Варварівська сільська 

бібліотека-філія 

17 Добропільська сільська 

бібліотека-філія 

70221, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Добропілля 

- Ванівська 

Наталія 

Іванівна 

 

18 Долинський сільський 

будинок культури 

70223, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

- 

 

Шарова 

Ганна 



с. Долинка Василівна 

19 Долинська сільська 

бібліотека-філія 

Троян 

Ольга 

Григорівна 

20 Дорожнянський 

сільський будинок 

культури 

70234, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Дорожнянка 

- 

 

Сиротюк 

Світлана 

Володимирівна 

21 Дорожнянська 

сільська бібліотека-

філія 

Рибка 

Тетяна 

Володимирівна 

22 Любимівський 

сільський будинок 

культури 

70245, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Любимівка 

- 

 

Величко 

Мирослава 

Миколаївна 

23 Любимівська сільська 

бібліотека-філія 

Назаренко 

Валентина 

Іванівна 

24 Малинівська сільська 

бібліотека-філія 

70242, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Малинівка 

- Глушак 

Галина 

Іванівна 

25 Новозлатопільський 

сільський будинок 

культури 

70244, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Новозлатопіль 

- 

 

- 

26 Новозлатопільська 

сільська бібліотека-

філія 

Павлова 

Зоя 

Іванівна 

27 Новомиколаївський 

сільський будинок 

культури 

70214, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Новомиколаївка 

- 

 

Хорішко Наталія 

Володимирівна 

28 Новомиколаївська 

сільська бібліотека-

філія 

Марченко 

Тетяна 

Анатоліївна 

29 Петрівський 

сільський будинок 

культури 

70230, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Петрівка 

- 

 

- 

30 Петрівська сільська 

бібліотека-філія 

Пузанова 

Яна 

Григорівна 

31 Полтавський 

сільський будинок 

культури 

70240, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Полтавка 

- 

 

Крупій 

Іван 

Іванович 

32 Полтавська сільська 

бібліотека-філія 

Крупій 

Наталія 

Володимирівна 

33 Приютненський 

сільський будинок 

культури 

70241, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Приютне 

- 

 

Северин 

Олег 

Вікторович 

34 Приютненська 

сільська бібліотека-

Мединська 

Алла 



філія Петрівна 

35 Рівнопільський 

сільський будинок 

культури 

70216, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Рівнопілля 

- 

 

Бабак Ліна 

Петрівна 

36 Рівнопільська 

сільська бібліотека-

філія 

Величко 

Таїсія 

Олексіївна 

37 Гуляйпільський 

сільський будинок 

культури 

70232, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Комсомольське 

- 

 

Новікова 

Олена 

Тимофіївна 

38 Комсомольська 

сільська бібліотека-

філія 

Малай 

Олена 

Олександрівна 

39 Успенівський 

сільський будинок 

культури 

70211, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Успенівка 

- 

 

Вовк  

Анна  

Валеріївна 

40 Успенівська сільська 

бібліотека-філія №1 

Рудич 

Тетяна 

Михайлівна 

41 Успенівська сільська 

бібліотека-філія №2 

Доля 

Наталія 

Григорівна 

42 Темирівський 

сільський будинок 

культури 

70210, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Темирівка 

- 

 

Козуберда 

Олександр 

Іванович 

43 Темирівська сільська 

бібліотека-філія 

Сивоненко Юлія 

Олександрівна 

44 Червоненський 

сільський будинок 

культури 

70242, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Червоне 

- 

 

Кошкалда 

Олександр 

Олександрович 

45 Червоненська 

сільська бібліотека-

філія 

Халявка 

Інна 

Олександрівна 

46 Мирненська сільська 

бібліотека-філія 

70233, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

с. Мирне 

- Діденко 

Марія 

Василівна 

47 Залізничний 

селищний клуб 

70231, Запорізька обл.,  

Гуляйпільський р-н,  

сел. Залізничне 

- 

 

Малько Тетяна 

Володимирівна 

48 Залізнична селищна 

бібліотека-філія 

Демченко 

Любов 

Олексіївна 

49 Марфопільська сільська 

бібліотека-філія 

70205, Запорізька обл., 

с.Марфопіль 

Гуляйпільської міської 

ради 

- Каретник 

Юлія 

Олексіївна 

 

Проблемні питання: 



- у зв’язку з погіршенням демографічної ситуації є необхідність 

перегляду показників  щодо визначення груп оплати праці бібліотекарів; 

- зношеність  книжкового фонду, відсутність видатків на придбання 

літератури; 

- необхідність проведення реекспозиції в КУ «Гуляйпільський районний 

краєзнавчий музей» Гуляйпільської районної ради;  

- легковий автомобіль ВАЗ-2121 КЗ та автобус КЗ «Районний будинок 

культури»  Гуляйпільської районної ради прийшов у повну непридатність, що  

демобілізує  роботу  відділу та установ культури. 

 

17. ЕКОЛОГІЯ 

 

Залишок коштів по цільових фондах охорони навколишнього природного 

середовища в цілому по району на кінець 2017 року становив 619,5 тис. грн.    

 Рішеннями обласної ради були затверджені природоохоронні заходи на 2017 

рік за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих 

бюджетів району на загальну суму 91298 грн., в тому числі:  

1. Рішенням обласної ради від 01.06.2017 № 69 (зі змінами та доповненнями) 

затверджений  природоохоронний захід на 2017 рік за рахунок фондів охорони 

навколишнього природного середовища місцевих бюджетів району на суму 42158 

грн., в тому числі:  

- Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Захист від 

підтоплення поверхневими водами вул. Шевченка м. Гуляйполе» - 42158 грн.  

2. Рішенням обласної ради від 27.07.2017 № 3 (зі змінами та доповненнями) 

затверджений  природоохоронний захід на 2017 рік за рахунок фондів охорони 

навколишнього природного середовища місцевих бюджетів району на суму 19500 

грн., в тому числі:  

- Озеленення території Любимівської сільської ради Гуляйпільського району 

– 19500 грн.  

3. Рішенням обласної ради від 09.10.2017 № 69 (зі змінами та доповненнями) 

затверджений  природоохоронний захід на 2017 рік за рахунок фондів охорони 

навколишнього природного середовища місцевих бюджетів району на суму 29640 

грн., в тому числі:  

- Озеленення території с. Воздвижівка Воздвижівської сільської ради 

Гуляйпільського району – 29640 грн.  

Протягом 2017 року кошти місцевих фондів охорони навколишнього 

природного середовища використані на суму 39612 грн., а саме:  

- Заходи з озеленення території Любимівської сільської ради 

Гуляйпільського району – 10029 грн.  

- Заходи з озеленення території с. Воздвижівка Воздвижівської сільської 

ради Гуляйпільського району – 29583 грн.  

Рішеннями обласної ради були затверджені природоохоронні заходи на 2017 

рік за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища обласного 

бюджету на загальну суму 5786531 грн., в тому числі:  

Рішеннями обласної ради від 06.04.2017 № 37 затверджений перелік заходів, 

спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які 

фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища 

обласного бюджету у 2017 році.  



- Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Гуляйполе. – 

4403288 грн.   

Рішеннями обласної ради від 27.07.2017 № 3 затверджений перелік заходів, 

спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які 

фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища 

обласного бюджету у 2017 році.  

- Розширення очисних споруд каналізації у м. Гуляйполе (І та ІІ черги 

будівництва)  – 1383243 грн.  

Протягом 2017 року кошти обласного фону охорони навколишнього 

природного середовища не використовувалися.  

З метою підтримки належного санітарного стану в населених пунктах району 

та по за його межами щороку, навесні та восени, в районі проводяться суботники 

по благоустрою, озелененню та наведенню санітарного порядку, в якому беруть 

участь колективи підприємств, установ,  організацій всіх форм власності. Під час їх 

проведення ліквідуються стихійні сміттєзвалища на території населених пунктів та 

за їх межами, висаджуються дерева та кущі, упорядковуються території парків, 

скверів, алей, створюються нові парки, очищуються від сміття береги річок, 

упорядковуються джерела.  

Загалом у  цих заходах беруть участь близько 6,5 тис. осіб. Особливу увагу 

приділяється ліквідації стихійних сміттєзвалищ, упорядкуванню прилеглих смуг 

автодоріг загального користування, парків, скверів, меморіальних комплексів, 

кладовищ, спортивних споруд, дитячих майданчиків та інші місця масового 

перебування та відпочинку населення.   

Робота по благоустрою території населених пунктів району і самого міста не 

припиняється і продовжується протягом всього року.  

З метою підтримання чистоти та порядку на узбіччях автодоріг загального 

користування та прилеглих до них смуг, вирубки порослі і сухостою та зачищенню 

їх від сміття, розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.03.2013 № 97 за 

міською, селищною та сільськими радами, підприємствами і організаціями всіх 

форм власності, та бюджетними установами закріплені ділянки постійних смуг 

відведення і зелених насаджень автодоріг.  

 

Проблемні питання: 
- закінчення будівництва полігону твердих побутових відходів та 

реконструкції очисних споруд в м. Гуляйполе; 

- відсутність коштів в місцевих бюджетах району на виготовлення проектів 

відводу земельних ділянок; відшкодування втрат сільськогосподарського або 

лісогосподарського виробництва, якщо земля під полігоном знаходиться на 

сільськогосподарських або лісогосподарських угіддях; виготовлення проектів 

будівництва та самого будівництва полігонів твердих побутових відходів в 

сільських населених пунктах. 

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

 

№ 

п/п 

Проблемні питання Шляхи вирішення 

питання 

1. В результаті недостатнього обсягу коштів на ремонт та Збільшення 



утримання автодоріг загального користування в 

міжремонтні терміни, і збільшення 

вантажопідйомності автотранспорту, технічний стан 

автодоріг в районі на 70 % знаходиться в 

незадовільному технічному стані, 12 % - в аварійному, 

що призводить до підвищення аварійності та створює 

серйозну загрозу безпеці життя водіїв і пасажирів. 

 

фінансування з 

державного 

бюджету на ремонт 

та утримання 

автодоріг 

загального 

користування  

2. Відсутність бюджетних коштів на завершення 

газифікації населених пунктів району. 

У 2013 році розпочато будівництво газопроводу до сіл 

Малинівка, Полтавка, Червоне, Успенівка, Рівнопілля 

Гуляйпільського району Запорізької області 

(кошторисна вартість – 23787,099 тис. грн.). В 

попередні роки профінансовано 162,105 тис. грн. У 

2017 році виділено 11,0 млн. грн., в тому числі з 

державного бюджету 9,0 млн. грн. та з обласного 

бюджету 2,0 млн. грн. Для завершення будівництва 

об’єкту ще необхідно 12 млн. 624,995 тис. грн. 

Також виготовлена та погоджена в установленому 

порядку проектно-кошторисна документація на 

будівництво підвідного газопроводу до                       с. 

Новозлатопіль (кошторисна вартість – 2909,907 тис. 

грн.). 

Виділення коштів з 

Державного 

бюджету на 

завершення 

газифікації 

населених пунктів 

району. 

3. Необхідність завершення реконструкції очисних 

споруд каналізації в м. Гуляйполе. 

Під час проведення реконструкції виникла 

необхідність проведення додаткових робіт, які не були 

передбачені проектом, у зв’язку з чим виникла 

необхідність корегування проектно-кошторисної 

документації. Затримка завершення реконструкції 

очисних споруд каналізації, які експлуатуються в 

процесі реконструкції з 2010 року, є надзвичайно  

небезпечною в санітарно-гігієнічному та епідемічному 

відношенні і може привести до забруднення 

підземного водоносного горизонту поверхневих вод, 

ґрунтів,  атмосферного повітря і виникнення 

надзвичайної ситуації на території району та 

розповсюдження її на регіональному рівні. 

 Відкоригована кошторисна вартість об’єкту становить 

30 млн. 245,363 тис. грн. В період з 2008 по 2016 роки 

обласним екофондом було профінансовано 12 млн. 

066,709 тис. грн.  

Необхідний обсяг коштів для завершення 

реконструкції становить 18 млн. 178,654 тис. грн. 

Виділення коштів з 

фонду охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

обласного бюджету 

для завершення 

реконструкції 

очисних споруд 

каналізації в          

м. Гуляйполе. 

4.  Необхідність завершення будівництва полігону 

твердих побутових відходів в м. Гуляйполе.  

У 2012 році за рахунок коштів фонду охорони 

Виділення коштів з 

фонду охорони 

навколишнього 



навколишнього природного середовища  обласного 

бюджету розпочалися будівельно-монтажні роботи. З 

середини 2015 року будівельно-монтажні роботи не 

ведуться із-за відсутності фінансування. Остання 

відкоригована кошторисна вартість об’єкту- 12 млн. 

911,803 тис. грн. 

Потужність полігону складає 161138 м.кв. Добудова 

полігону дасть змогу меншення шкідливого впливу 

твердих побутових відходів на навколишнє 

середовище шляхом їх складування, трамбування та 

захоронення на протязі 20 років з дотриманням 

екологічних  вимог. 

З початку будівництва профінансовано 7 млн. 963,650 

тис. грн.. 

На 2018 рік на будівництво полігону необхідно 4 млн. 

948,153 тис. грн. 

природного 

середовища 

обласного бюджету 

для завершення 

будівництва 

полігону твердих 

побутових відходів 

в м. Гуляйполе. 

5. Недостатність кваліфікованих кадрів для закладів 

охорони здоров’я через відсутність коштів у місцевих 

бюджетах на придбання для них житла. 

 

Необхідне 

виділення коштів з 

державного бюд-

жету на придбання 

житла для медич-

них працівників в 

районному центрі 

та сільських 

населених пунктах. 

 

Начальник відділу економічного розвитку, 

торгівлі та з питань житлово-комунального  

господарства райдержадміністрації      І.Я. Рябова 


