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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПАСПОРТ 

КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

1. Загальні відомості 

Кам’янсько-Дніпровський район Запорізької області утворився у 1923 

році і розташований в західній частині Запорізької області. 

Межує із заходу з Верхньорогачицьким районом Херсонської області, зі 

сходу з Василівським районом Запорізької області, з півночі омивається водами 

Каховського водосховища, з півдня межує з Великобілозерським районом 

Запорізької області. 

Територія району складає 1239 тис. кв. км, це майже 5% від території 

області. 

Кам’янсько-Дніпровський район відрізняється від інших районів області 

своїми природними умовами, чудовими родючими землями. Різні типи 

ландшафтів мають місце на порівняно невеликій території. Природні ресурси 

багаті і різноманітні.  

Найбільшим природним багатством району є унікальне поєднання ґрунтів 

з великим вмістом піску, м’яким кліматом та близькістю підземних вод 

Кам’янського Поду. Це в свою чергу дає можливість вирощувати ранні овочі 

високої якості, які славляться по всій території України і за її межами та 

розвивати сільське господарство в цілому. 

Через територію району проходить автодорога державного значення, яка 

з’єднує обласні центри Запоріжжя, Херсон, Одеса. 

В місті Кам’янка-Дніпровська розташований річковий порт з якого 

поромом налагоджене сполучення (крім зимового періоду) до міста Нікополь 

Дніпропетровської області. 

Адміністративний центр району - м. Кам’янка-Дніпровська розташований 

в 134 км від обласного центру м. Запоріжжя та за 15 км від найближчої 

залізничної станції Енергодар. 

На території району розташовано 18 населених пунктів, в т.ч. 1 міський 

та 17 сільських.  

На території діє районна державна адміністрація та районна рада. 

Кількість депутатів районної ради - 34, депутатів сільських рад - 74, 

міської ради - 24. 

30 квітня та 24 грудня 2017 року відбулися перші вибори депутатів 

Водянської та Благовіщенської сільських та Кам’янсько-Дніпровської міської 

рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських та міського 

голів. Загалом у територіальні громади об’єднались 6 сільських та 1 міська 

рада, або 11 населених пунктів. Розпочато процедуру приєднання території 

Заповітненської сільської ради до Водянської сільської об’єднаної громади. 

Середня чисельність наявного населення району за 2017 рік складає 

39,577 тис.чоловік, у тому числі: 

- міське населення – 13,030 тис.чол; 

- сільське населення – 26,547 тис.чол. 
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2. Сільське господарство 

 

Загальна земельна площа – 117, 926 тис.га, у тому числі: 

сільськогосподарські землі – 69, 019 тис.га; 

сільськогосподарські угіддя – 65,994 тис.га, з них: 

рілля - 61,148 тис.га. 

багаторічні насадження – 0,571 тис. га 

Із 117,93 тис. га загальної площі земель району сільськогосподарські 

землі складають 69,019 тис. га, у тому числі сільськогосподарські угіддя – 

65,994 тис. га, з них рілля – 61,148 тис. га. Багаторічні насадження, а саме сади 

займають площу 571,4 га. 

Під врожай 2017 року в районі підлягало до збирання ранніх зернових та 

зернобобових культур 23814 га  в тому числі: -озимої пшениці – 15024 га, 

озимого ячменю – 3108 га,  ярового ячменю – 1016 га, гороху – 3125 га. По 

оперативним даним урожайність зернових та зернобобових культур в 

середньому по району склала 36,4 ц/га 

На збиранні ранніх зернових та зернобобових культур було задіяно                

97 одиниць зернозбиральної техніки, з них 60 одиниць високопродуктивних 

комбайнів іноземного виробництва. Додатково було  залучено 

високопродуктивних комбайнів 4 одиниці.   

Основну масу зібраного врожаю товаровиробниками району реалізують 

за договорами  з ТОВ СП «Нібулон». В середньому ціна у 2017 році складала  

культури: пшениця ІІ класу – 5700 грн/тонна, ІІІ класу – 5650 грн/тонна,           

VІ класу – 5450 грн/тонна,  ячмінь – 5600 грн/тонна; кукурудза – 5650 грн/т.  

Технічних культур господарствами району за 2017 рік отримано           

29226 тонн, а саме:  

- соняшнику – 24338 тонн з урожайністю 21,3 ц/га; 

- ріпаку – 4888 тон з урожайністю 22,6 ц/га. 

В районі у 2017 році значно збільшились посіви кукурудзи та гороху, які 

були скошені з показниками: кукурудза – 72,4 ц/га, що на 6,4 ц/га більше ніж у 

минулому році та горох – 24,5 ц/га.  

Галуззю тваринництва в районі займаються 4 господарства:                  

ПАТ «Племзавод «Степной», Агропромислова компанія, Ф.г. «Еміна» та      

ТОВ «Фридом Фарм Бекон». 

За 2017 рік в цих господарствах вироблено 2832 тон м’яса в живій вазі, 

що на 701 тону, або на 20 відсотків менше показника 2016 року. Реалізовано 

м’яса в живій вазі 2584 тони, що менше показника 2016 року на 548 тон, або на 

21 відсоток. Виробництво молока в 2017 році склало 7502 тони, що на 434 тони, 

або на 6 відсотків більше показника відповідного періоду 2016 року. Надій 

молока на корову за 12 місяців 2017 року складає 9374 кг. Це один з кращих 

показників в Україні.  

Зростає поголів’я великої рогатої худоби. Станом на 01.01.2018 року в 

сільськогосподарських підприємствах району налічується 1880 голів великої 

рогатої худоби, в тому числі 800 голів корів. У порівнянні з відповідним 
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періодом 2016 роком, поголів’я ВРХ зросло на 109 голів, або на 6 відсотків, 

поголів’я корів за рік зросло на 50 голів, або на 7 відсотків. Поголів’я свиней 

складає 15663 голови, що на 4161 голову менше, ніж в минулому році. 

Зменшення поголів’я свиней пов’язано зі складною епізоотичною ситуацією в 

цій галузі тваринництва. Зросли також середньодобові прирости великої рогатої 

худоби та свиней. 

Важливим фактором насищення продовольчого ринку району є переробні 

підприємства ПАТ «Племзавод «Степной» – ковбасний та молочний цех. За 12 

місяців 2017 року цими підприємствами вироблено та реалізовано: цільного 

молока 2305 тон, кисломолочної продукції 1534 тон, твердих сирів 69 тон, 

ковбасних  виробів 286 тон. Вказана продукція відрізняється високою якістю та 

користується великим попитом у населення району та області. 

Згідно Програми розвитку молочного скотарства в 2017 році                        

ПАТ «Племзавод «Степной» отримав з обласного бюджету 500 тисяч гривень 

за приріст 100 голів корів молочного напряму продуктивності. 

Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку району на 

2018 рік та розрахункових планів сільськогосподарських підприємств, які 

займаються галуззю тваринництва в 2018 році поголів’я великої рогатої худоби 

буде збільшено у порівнянні з поточним роком на 120 голів, в тому числі корів 

на 50 голів. Поголів’я свиней планується збільшити на 900 голів.  

Середньомісячна заробітна плата на підприємствах Кам’янсько-

Дніпровського району складає 3592,64 та коливається  від 1967,47 до              

7011,44 грн. 

 

Введено в дію об’єктів сільгосппризначення: 

- твариннозабійний пункт на 25 голів великої рогатої худоби та 75 голів 

свиней за зміну; 

- корівник на 560 голів; 

- введена в дію «Пакувальна платформа» овочевої продукції СОК «Агро-

Коин» кошторисною вартістю 5 млн. грн. 

 

Проблемні питання в аграрному секторі: 

- встановлення статусу захисних лісосмуг та виготовлення відповідної 

технічної документації на полезахисні лісосмуги; 

- відсутність компенсації за використану електроенергію на зрошення 

(кредиторська заборгованість по району за 2012 рік 300 тис. грн); 

- часткова компенсація на закупівлю зрошувальної техніки та 

відновлення зрошувальної системи; 

- розширення кількості вимірювальних лабораторій по визначенню 

посівних якостей насіннєвого матеріалу. 

 

3. Промисловість 

 

Промисловість району представлена підприємствами харчової та 

переробної промисловості та видобувної промисловості. 
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Підприємства харчової та переробної промисловості: Публічне 

акціонерне товариство „Племзавод „Степной”. Основні види продукції:  

виробництво м’ясних продуктів, перероблення молока, виробництво 

масла та сиру. У господарстві здійснюється повний цикл виробництва молока 

та молочної продукції. Молоко охолоджується, передається на свій 

молокозавод, де виробляється молоко, сметана, кефір, ряжанка, тверді сири та 

вершкове масло.Голова правління - Волков Анатолій Анатолійович.  

Видобувна промисловість: Комунальне підприємство „Водоканал” - 

надання послуг по водопостачанню та водовідведенню. Комунальна власність 

Кам’янсько-Дніпровської районної ради. 

Аналіз наданих господарюючими суб’єктами матеріалів свідчить, що у    

2017 році підприємствами реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 

25945,9 тис.грн., або на 9,9% менше, ніж у 2016 році. 

 
5. Капітальне будівництво 

 

За рахунок усіх джерел фінансування у 2017 році освоєно 203,4 млн.грн. 

капітальних інвестицій. В основному це власні кошти сільгосппідприємств 

(модернізація, придбання обладнання, машин, механізмів): ПАТ «Племзавод 

«Степной», ТОВ «Еміна» та фермерських господарств району. 

Завдяки державній субвенції, виділеної з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 

населення, яке проживає на території зони спостереження на загальну суму 

7879,0 тис.грн, проведено капітальні та поточні ремонти 17 об'єктів соціальної 

сфери району, з них в частині обласного бюджету - 9 об'єктів, в частині 

районного бюджету - 8 об’єктів. 

Також у 2017 році Кам’янсько-Дніпровському району було виділено кошти 

субвенції соціально-економічний розвиток територій, в розмірі у розмірі 6028,8 

тис.грн. За рахунок цих коштів у 2017 році проведено капітальні ремонти 8 

об’єктів. 

Протягом 2017 року введено в експлуатацію 2315,1 м² житла, збудованого 

індивідуальними забудовниками за власні кошти. 
  

6. Прямі іноземні інвестиції 

 

У с.Водяне Кам'янсько-Дніпровського району відкрито першу в 

Запорізькій області пакувальну платформу по створенню достатніх 

для експорту та однорідних за вмістом торгових партій (агрегації) 

плодоовочевої продукції з закритого ґрунту. Підприємство стане 

майданчиком для передпродажної підготовки - калібрування, 

пакування, штрихкодування, палетування та охолодження тепличних 

овочів, вирощених малими та середніми сільгоспвиробниками 

Запорізького краю. 
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Цей об'єкт сучасної плодоовочевої інфраструктури, що має 

відповідні аналоги у більшості країн, які професійно займаються 

експортом, побудований і обладнаний приватним підприємцем 

Чорним А.І. за фінансової підтримки Українського проекту бізнес-

розвитку плодоовочівництва (UHBDP). Цей проект фінансується 

Міністерством міжнародних справ Канади та Менонітською 

асоціацією економічного розвитку (MEDA). 
Обсяг інвестицій становить 74,0 $ тис., або 30 відсотків загальної вартості 

проекту.  

 

7. Житлово-комунальне господарство 

 

В районі у 2017 році житлово-комунальні послуги надавали                        

5 комунальних підприємства: КП «Водоканал», КП «Карат»,                                      

КП «Агрознам’янка», КП «Заповітне», КП «Іванівка». 

Рівень забезпеченості населених пунктів централізованими системами 

газопостачання- 100%, водопостачання- 10,5%, каналізації- 10,3%. 

Протяжність мереж: 

- водопостачання- 101,5 км; 

- водовідведення 45,8 км; 

Кількість: 

- опалювальних котелень- 35 (охорона здоров’я-7, навчальні заклади-28); 

- артезіанських свердловин- 9 (село-1); 

- каналізаційних очисних споруд-1. 

Споживачами району за 2017 рік спожито 89,4 млн. кВт.год. 

електроенергії на загальну суму 102,9 млн.грн., сплачено 89,4 млн.грн., рівень 

розрахунків становить 95,4%. 

У 2017 році спожито 19,1 млн.куб.м природного газу на суму                       

131,4 млн.грн., сплачено 105,5 млн.грн., рівень розрахунків складає 80,3%. 

Для покращення утримання житлового фонду в місті Кам’янка-

Дніпровська створені та діють три об’єднання співвласників квартир 

багатоповерхових будинків. 

 

 

8. Транспорт та зв’язок 

          

Загальна протяжність автомобільних шляхів, які проходять через 

територію Кам’янсько-Дніпровського району складає 683,780 км,  у тому числі 

комунальних доріг – 416,280 км, та дороги загального користування 267,5 км, з 

них дороги:  

-  державного значення – 31,3 км; 

-  територіального значення – 46,1 км ; 

-  обласного значення – 57,8 км ; 
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-  районного значення – 132,3 км. 

Всього доріг з твердим покриттям в районі налічується 436,190 км, з них 

комунальних 218,411 км та загального користування 217,2 км. 

             Відповідно до маршрутної мережі, затвердженої розпорядженням голови 

Запорізької обласної державної адміністрації від 01.02.2017 №30 «Про 

затвердження мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів 

загального користування, які не виходять за межі території Запорізької 

області», здійснює два приміських автобусних маршрута загального 

користування, що не виходить за межі території Кам’янсько- Дніпровського 

району.  

          В районі на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального 

користування перевезення пасажирів здійснює ТОВ «АТП-12309» та                   

ФОП Губко В.Ф.  

Сполучення між населеними пунктами району також здійснюється 

міжміськими транзитними автобусами. 

Протягом року, крім зимового періоду, в районі працює переправа як 

пасажирів, так і автотехніки водним шляхом – поромом.  

На території району діють 3 оператори мобільного зв’язку 

«Київстар», «Vodafone» та «Lifecell».      

В районі працюють засоби масової інформації: районне радіомовлення 

кількість абонентів, які користуються радіоточками становить 1385 абонентів, 

та періодичні видання газет “Новини дня” та “Знамя труда” з тиражем по              

3000 екземплярів. 

 

9. Торгівля та послуги 

 

В районі працює 583 підприємства торгівлі, з них 477 магазинів та 

кіосків, 36 підприємств громадського харчування, 70 підприємств побутового 

обслуговування. Кількість підприємств торгівлі в селах складає 38 % від 

загальної кількості підприємств торгівлі району.  

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом 

економічної діяльності яких є роздрібна торгівля за 9 місяців 2017 року 

становить 123,17 млн. грн. Обсяг реалізованих  послуг (у ринкових цінах) за 9 

місяців 2017 року становить 12,56 млн.грн, реалізованих населенню 4,76 млн. 

грн.  

На сьогоднішній день в районі діє 70 підприємств, які надають населенню 

послуги з ремонту побутової техніки, з ремонту комп’ютерної техніки, 

перукарські послуги, фото послуги, ритуальні послуги, ремонт авто та інші 

послуги. 

В районі діє один комунальний ринок. З метою встановлення чітких 

вимог до організації функціонування комунального ринку та відповідно до 

діючого законодавства регуляторної політики Кам’янсько-Дніпровською 

районною радою було прийнято рішення від 27.06.2012 № 9 „Про затвердження 

Правил торгівлі на комунальному підприємстві „Кам’янсько-Дніпровський 

ринок”. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/Vodafone_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Lifecell
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За 2017 рік було організовано та проведено 67 продовольчих ярмарок в 

районі на яких реалізовувалась продукція місцевих сільгосптоваровиробників. 

В жовтні місяці прийняли участь 6 суб`єктів підприємницької діяльності на 

Покровському ярмарку в м. Запоріжжя. 
 

                                              10. Фінанси та бюджет  

 

 До зведеного бюджету Кам’янсько-Дніпровського району за 2017 рік 

надійшло 83271,3 тис.грн. власних доходів, що складає 110,9% до показників, 

затверджених місцевими радами з урахуванням змін. В тому числі, по 

загальному  фонду надійшло 77612,5 тис.грн., виконання - 107,5%, по  

спеціальному фонду надійшло 5658,8 тис.грн. доходів, виконання -  196,1%. 

В 2017 році до доходної частини бюджету району надійшло доходів на                

23468,7 тис.грн. (або на 39,2%) більше, ніж у 2016 році. В  тому  числі, по  

загальному  фонду - більше на 22231,3 тис.грн. (або на 40,1%), по спеціальному 

фонду надійшло доходів більше на 1237,4 тис.грн., або на 28,0%.     

Виконання планових показників власних доходів загального та 

спеціального фондів місцевих бюджетів в 2017 році забезпечили усі 10 

адміністративно-територіальних одиниць району.    

За 2017 рік надійшли з Державного бюджету: 

- базова дотація в сумі 15473,1 тис.грн.; 

- стабілізаційна дотація в сумі 2856,1 тис.грн.; 

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров`я в сумі 16663,6 тис.грн. 

Також, з Державного бюджету надійшли наступні субвенції: 

- освітня субвенція в сумі 52073,3 тис.грн.; 

- медична субвенція в сумі 32442,1 тис.грн.; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 

заходів соціально-екномічної компенсації ризику населення, що проживає 

на території зони спостереження в сумі 7772,2тис.грн.;      

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів  щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 

3123,5 тис.грн; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 719,5 

тис.грн; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 

111,3 тис.грн. 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 

735,7 тис.грн. 

Крім того, надійшли з Державного бюджету субвенції на здійснення 

державних програм соціального захисту на загальну суму 148924,0 тис.грн.  
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Також, надано дотацій бюджетам нижчого рівня на фінансування дитячих 

дошкільних закладів та закладів культури в сумі 10525,6 тис.грн., при річному 

плановому обсязі – 10525,6 тис. грн., тобто 100,0 %. 
 

 

11. Соціальна сфера 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за січень-

грудень 2017 року складає 5344,0 грн.  

 Заробітна плата працівникам бюджетних та комунальних установ району, 

які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів виплачена своєчасно і в 

повному обсязі,  заборгованість  відсутня.    

         З метою своєчасної виплати заробітної плати, недопущення її 

заборгованості та підвищення її рівня за січень - грудень 2017 року  було 

проведено 12 засідань районної комісії. Було заслухано 108 керівників, 

(керівників підприємств, де є заборгованість з виплати заробітної плати, 

заборгованість зі сплати Єдиного соціального внеску, а також керівники 

підприємств де спостерігаються ознаки мінімізації на виплату заробітної плати 

працівникам).  

Станом на 01.01.2018 за оперативними даними в районі заборгованість з 

виплати заробітної плати складала  2977,1 тис.грн. на 3 підприємствах:  

- економічно активне підприємство філія Кам’янсько-Дніпровський 

райавтодор ДП “Запорізький облавтодор” – 148,6 тис.грн. (за листопад 2017 

року); 

- економічно активне підприємство Камянсько-Дніпровський РЕМ ВАТ 

"Запоріжжяобленерго"- 2797,0 тис.грн.; 

- економічно неактивне підприємство - банкрут МКП “Лазнево - пральний 

комбінат ” - 31,5 тис грн.( 1 чоловіку). 

 Станом на 01.01.2018 року заборгованість: 

- по пільгам на житлово-комунальні послуги становить – 1566,03 тис.грн.; 

- по субсидіям на житлово-комунальні послуги становить – 35375,26 тис.грн.; 

- по пільгам на придбання твердого пічного побутового палива становить – 

34,33 тис.грн;  

- по субсидіям на придбання твердого пічного побутового палива становить – 

803,39 тис. грн.. 

Станом на 01.01.2018 року заборгованість, яку адмініструє Пенсійний 

фонд з обов’язкових платежів по Кам'янко – Дніпровському району складає 

384,7 тис. грн. по 5 боржникам, в порівнянні з початком року заборгованість 

збільшилась на 116,6 тис. грн., або на 43,5% . 

 

12. Стан ринку праці 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників по Кам’янсько-

Дніпровському району у 2017 році склала 3878 особи.  
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У 2017 році в порівнянні з початком року чисельність зареєстрованих 

безробітних по району збільшилася  на 175 осіб, або на 137,1 % і станом на 

01.01.2018 становить 639 осіб. 

 Протягом 2017 року за сприянням Кам’янсько-Дніпровської районної 

філії Запорізького обласного центру зайнятості знайшли роботу 531 

безробітний. Звернулись 18 роботодавців з заявами про працевлаштування на 

новостворені робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 21 безробітного. 

 Були працевлаштовані 6 демобілізованих учасників антитерористичної 

операції (1 за направленням центру зайнятості, 5 – самостійне 

працевлаштування, з них 4 служба за контрактом) та 4 внутрішньо переміщені 

особи. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) становить 91 особа. 

Протягом 2017 року створено 158 нових робочих місць, ліквідовано 120. 

 

13. Малий та середній бізнес 
         

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою 

захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання в районі 

функціонує Центр надання адміністративних послуг. Роботу Центру 

забезпечують три фахівці-адміністратори. Центр співпрацює з 8 суб’єктами 

надання адміністративних послуг та надає 54 послуги. Всього станом на 01 

січня 2018 року Центром надано 3244 адміністративних послуги. Основні 

напрямки, з яких звертається населення району, це земельні питання, питання 

міграційної політики, а також реєстрація речових прав на нерухоме майно. 

Сфера малого та середнього підприємництва в районі станом на 

01.01.2018  року налічує 125 малих підприємств з них 6 середніх, 119 малих та 

909 підприємців-фізичних осіб. В районі працює 583 підприємства торгівлі, з 

них 477 магазинів та кіосків, 36 підприємств громадського харчування, 70 

підприємств побутового обслуговування. Кількість підприємств торгівлі в селах 

складає 38 % від загальної кількості підприємств торгівлі району.  

Кількість найманих працівників на малих підприємствах 549 чоловік та 

на середніх підприємствах 600 чоловік.  

За 2017 рік у районі було зареєстровано 99 фізичних осіб-підприємців та 

5 юридичних осіб. 

 

14. Освіта 

 

В районі працює 12 дошкільних навчальних закладів комунальної форми 

власності (далі – КДНЗ): в місті – 3, в сільській місцевості – 9 та 1 дошкільний 

навчальний заклад «Івушка» Комунального закладу "Кам'янсько-

Дніпровська загальноосвітня санаторна школа-інтернат" Запорізької обласної 

ради. Ці дошкільні навчальні заклади разом охоплюють 1119 дітей. Фактично 

питома вага дітей дошкільного віку охоплених дошкільною освітою у 2017–
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2018 навчальному році за 12 місяців становить 95% за рахунок наповнюваності 

груп та відновлення роботи 3-ї додаткової середньої групи на базі КДНЗ ясел-

садка «Веселка» Дніпровської сільської ради Кам’янсько-Дніпровського району 

Запорізької області.  

В ДНЗ району діє 48 дошкільних груп, з них ясельних 12, 4 групи з              

10,5-годинним перебування, 8 груп з 12 годинним перебуванням; дошкільних 

груп – 36. З них 17 груп з 10,5-годинним перебуванням та 19 груп з 12-

годинним перебуванням.  

В усіх дошкільних навчальних закладах робота проводиться українською 

мовою. 

У 2017/2018 навчальному році до складу мережі загальноосвітніх 

навчальних закладів (далі – ЗНЗ) району входять 16 закладів загальної 

середньої освіти (далі – ЗЗСО) з денною формою навчання, у яких здобувають 

освіту 3730 учнів (216 класів). У тому числі налічуються заклади: 2 ЗЗСО І-ІІ 

ступенів (245 учнів), 11 ЗЗСО І-ІІІ ступенів (2518 учнів), 2 НВК (666 учнів), 

районна гімназія «Скіфія» (301 учень). 

Із загальної кількості шкіл – 13 (81,3%) функціонує у сільській 

місцевості; у них навчається 2501 (67,5%) учень. 

Отримали атестат про повну загальну середню освіту 255 учнів, свідоцтво 

про базову загальну середню освіту 364 учня. Нагороджена золотою медаллю – 

1 учениця. 

Поглиблене вивчення предметів введено в 16 закладах. 

В незалежному оцінюванні взяли участь з української мови 286 учня 

(94%), з математики 89 (38%), з історії України 191 (81%) які закінчили школу 

у 2017 році. 

Збережено мережу позашкільних навчальних закладів. Будинок дитячої 

творчості охоплює позашкільною освітою 930 дітей та юнаків віком від 6 до 17 

років. Працює 62 гуртки за напрямами: художньо-естетичний, краєзнавчий, 

гуманітарний, фізкультурно-спортивний, науково-технічний, еколого-

натуралістичний, декоративно-прикладне мистецтво. 

Учні всіх шкіл району мають можливість займатися спортом. Дитячо-

юнацька спортивна школа налічує 28 учбових груп, в яких займається 444 учня. 

Культивує школа два види спорту – волейбол, футбол. Філії ДЮСШ працюють 

у всіх населених пунктах району. 

Основною проблемою освіти району на кінець 2017 року залишається 

недостатнім бюджетне фінансування функціонування і розвитку навчально-

виховних закладів, в наслідок чого матеріально-технічна, навчально-методична 

база освітнього процесу значної частини закладів не відповідає сучасним 

вимогам, що суттєво гальмує оновлення змісту і технологій освіти. 

 

15. Охорона здоров’я 

 

Медична допомога населенню в Кам’янсько-Дніпровському районі 

здійснюється комунальна установа «Кам’янсько-Дніпровський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Кам’янсько-Дніпровської районної 
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ради Запорізької області до складу якого входять: 14 амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини, 1 фельдшерсько-акушерський пункт, 2 

фельдшерських пункти, які працюють на засадах сімейної медицини. 

.За 2017 рік КУ «Кам’янсько-Дніпровський РЦПМСД» медичну допомогу 

населенню надавали 186 працівника, з них :  

- 24 лікарів, або 63,2 % від потреби;  

- 72 осіб середнього медичного персоналу, або 87,8% від потреби; 

- 28 осіб молодшого медичного персоналу, або 100 % від потреби; 

- 62 осіб іншого персоналу, або 96,1% від потреби.          

Амбулаторна медична допомога на вторинному рівні надається 

комунальною установою «Кам’янсько-Дніпровська центральна районна 

лікарня» на 260 відвідувань у зміну за 17 спеціальностями дорослих фахівців та 

6 дитячих. 

За 2017 рік до фахівців поліклініки здійснено 141214 відвідувань(3.5 на 

одного мешканця району). В тому числі 83688 відвідувань з приводу 

захворювань (2.1 на одного мешканця). 

Стаціонарна медична допомога у 2017 році надавалась на 232 ліжках 

стаціонарних відділень ЦРЛ. Забезпеченість ліжками складала 57,78 на 10 тис. 

населення. 

В ЦРЛ у 2017 році було зареєстровано 76 посад лікарів – 18.9 на 10 тис. 

населення та 160 посад середніх медпрацівників – 39.8 на 10 тис. населення, 

укомплектованість лікарських посад – 95.1%, медсестринських – 99.2 %. 

Проблемними питаннями є необхідність забезпечення сталого 

функціонування медичних закладів та надання якісної своєчасної 

кваліфікованої меддопомоги населенню району в умовах децентралізації та 

зміни механізму фінансування закладів охорони здоров'я; 

необхідність оновлення та підтримання у робочому стані медичного 

обладнання та апаратури для надання медичних послуг згідно сучасних 

стандартів, зокрема, придбання рентген апарату на 2 робочих місця, придбання 

апарату УЗД для відділення екстреної невідкладної медичної допомоги. 

 

16. Культура 

 

Мережа закладів культури в Кам’янсько-Дніпровському районі 

представлена:   

1. Районний Будинок культури       – 1 

2. Сільських Будників культури      – 6 

3. Сільських клубів        – 3 

4. Районна бібліотека для дорослих  та дітей    – 1 

5. Сільські бібліотеки        – 9 

6. Кам’янсько-Дніпровська районна дитяча школа мистецтв – 1 

7. Районний історико – археологічний музей    – 1 

8. Музеї на громадських засадах      – 2  

9. Районний організаційно-методичний центр    – 1 
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народної творчості і культурно-освітньої творчості  

В районі функціонують 10 клубних закладів, 9 з яких – в сільській 

місцевості, в яких працюють 33 спеціаліста, які забезпечують культурно-

освітню діяльність з них повну вищу мають 24 чол.  Діє 71  клубне формуваня,  

з яких 30  дитячих, всього учасників клубних формувань 906, з них дітей 397. 

Працює 54 колективи художньої творчості, з них 21-для дітей, в яких беруть 

участь  загалом 597 учасників. 4 колективи мають звання «народний»: 

фольклорний колектив «Джерело» Водянського сільського клубу, «Хозяюшка», 

«Надвечір’я»   Кам’янсько-Дніпровського районного Будинку культури та  

вокальний ансамбль «Вербиченька» Іванівського сільського Будинку культури. 

Колективи збирають і обробляють місцевий фольклорний пісенний матеріал, 

постійно працюють над поповненням репертуару, приймають участь у 

святкових заходах району, беруть участь в обласних,  Всеукраїнських та 

Міжнародних фестивалях. В районі працюють 70 майстрів образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва. 

Мережа бібліотек району  станом на 01.01.2018 становить 10 бібліотек з 

них сільських 9. Бібліотеками району користуються 7339 читачів. За звітний 

період їм було видано 131784  примірників друкованих видань. 

У 2017 році бібліотечні фонди поповнились на 1144 примірників. У двох 

сільських бібліотеках було здійснено передплату періодичних видань на суму 

6076 грн. Надано платних послуг на суму 700 грн. (послуги ксерокопіювання). 

У фондах районного історико-археологічного музею зберігається –          

40552 тис. експонатів з них основного фонду – 12235 тис. екс., допоміжного 

28317 тис. екс. В звітному році  районним історико – археологічним музеєм 

було організовано 16 -  виставок: стаціонарних – 12, пересувних - 4. 

Стаціонарні виставки відвідало 3623 чоловік, пересувні виставки відвідало   

1481 чоловік. Районним історико-археологічним музеєм проведено                      

220 екскурсій, в яких загалом прийняли участь 10,2 тис. чоловік. 

 

17. Екологія 

 

Екологічна ситуація в районі спрямована на забезпечення екологічної 

безпеки шляхом запобігання й мінімізації негативного впливу людської 

діяльності на навколишнє природне середовище, раціонального використання і 

збереження природних ресурсів. 

Залишок коштів районного фонду охорони навколишнього природного 

середовища на 01.01.2017 складав 146,725 тис.грн.  

  До фонду охорони навколишнього природного середовища  надійшли 

кошти в сумі 62,427 тис.грн.:  

- 31,278 тис.грн. екологічний податок; 

- 31,149 тис.грн. грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища. 

  Видатки за рахунок коштів фонду навколишнього природного 

середовища в 2017 році не проводились. 

  Залишок коштів на початок 2018 року складає  209,152 тис.грн.     
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18.  Основні проблемні питання 

 

№ 

з/с 
Проблема Обґрунтування проблеми 

 

Можливі шляхи 

вирішення 

 

1 

Будівництво нової 

школи у с.Велика 

Знам'янка Кам'янсько-

Дніпровського району 

Запорізької області 

 

Відсутність належних умов 

для навчання учнів у селі 

Вирішення 

питання щодо 

виділення 

фінансування на 

державному та 

обласному рівнях 

для виконання 

робіт 

 

2 

Високий рівень 

грунтових вод, 

підтоплення населених 

пунктів  

Будівництво, розширення та 

реконструкція гідротехнічних 

споруд, а також проведення 

заходів з захисту від 

підтоплення, направлених на 

запобігання розвитку 

небезпечних геологічних 

процесів на території 

м.Кам'янка-Дніпровська, 

с.Водяне та с.Велика 

Знам'янка Кам’янсько-

Дніпровського району 

(розробка проектно-

кошторисної документації та 

будівництво) 

Вирішення 

питання щодо 

виділення 

фінансування на 

державному та 

обласному рівнях 

для виконання 

робіт 

 
 
 
Начальник відділу економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації                                     В.І.Кириленко    


