Паспорт
соціально-економічного розвитку Новомиколаївського району
(за підсумками 2017 року)
1. Загальні відомості
Площа Новомиколаївського району складає 915 км2.
Район розташований у північно-східній частині Запорізької області.
Центр району – селище Новомиколаївка, розташоване на правому березі
річки Верхня Терса.
Межі району: Вільнянський, Оріхівський, Гуляйпільський райони
Запорізької області, Покровський та Васильківський райони Дніпропетровської
області.
В районі два селища міського типу: Новомиколаївка та Тернувате, 68
сільських населених пунктів.
В районі одна Новомиколаївська районна державна адміністрація
Запорізької області, одна Новомиколаївська районна рада Запорізької області,
дві селищні ради та дванадцять сільських рад.
Виборчі органи району:
Народний депутат України - 1 чол.
Депутати обласної ради від району - 0 чол.
Депутати районної ради - 26 чол.
Станом на 01.01.2018 року в районі проживає 15,8 тис. чоловік.
2. Сільське господарство
У 2017 році на території району діяло 108 господарств з площею обробітку
11570,6753 га. Крім того в районі працює 1757 одноосібники, які вирощують
сільськогосподарські культури на площі 14292,1744 га.
Загальна площа землекористування району складає 91,543тис. га, з них
82,7тис. га сільгоспугідь.
У 2017 році очікуваний обсяг валової продукції сільського господарства в
порівняльних цінах 2010 року становить 190,8 млн. грн., що становить 99,3 %
до факту 2016 року. На 2018 рік прогнозується обсяг валової продукції
сільського господарства в порівняльних цінах 2010 року на рівні 292,7млн.грн.,
що становить 101% очікуваного виконання у 2017 році. Незначний зріст
пояснюється зменшенням показників тваринницької галузі.
Виробництво зернових культур у 2017 році очікується на рівні 65,723 тис.
тонн при врожайності 33,6 ц/га. В районі посіяно озимих культур на площі
17023 га. Виробничою програмою на 2018 рік обсяги виробництва зерна
плануються на рівні 66,1 тис.тонн, що становить 100,6 % до очікуваного 2017
року.
В поточному році валовий збір соняшнику становить 32,835 тис. тонн у
вазі після доробки, врожайність – 18,3 ц/га. Програмою на 2018 рік
прогнозується забезпечити виробництво соняшнику в обсязі 32,835 тис. тонн у
вазі після доробки, що відповідає очікуваному виконанню 2017 року.
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Відсутність зрошення не сприяє розвитку овочівництва, тому ним
займається в незначних обсягах лише одне господарство для власних потреб.
Виробництво тваринницької галузі залежить від наявного поголів’я
тварин та стабільної цінової політики в державі.
У галузі тваринництва станом на 01.10.2017 реалізовано на забій у живій
вазі 1,183 тис. т. м’яса худоби, вироблено 35 т. молока та 373 тис. шт. яєць. У
порівнянні з відповідним періодом 2016 року вироблено м’яса менше на 515 т.,
виробництво молока зменшилося на 14 тонн, яєць збільшилось на 340866 штук,
Чисельність поголів’я великої рогатої худоби скоротилася на 49 голів у
тому числі корів на 33 голови, птиці на 560 голів та поголів’я свиней на 1126
голів менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На даний час в районі лише два господарства утримують велику рогату
худобу - 57 голів всього, в тому числі корів 15 голів – це Філія ДП «Запорізький
кінний завод №86» Конярство України» та КУ «Любицький
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради. Поголів’я корів
залишилось лише у комунальній установі «Любицький психоневрологічний
інтернат» Запорізької обласної ради і використовується виключно на
харчування людей, які перебувають у закладі.
В Новомиколаївському районі й надалі залишається критичним
становище галузі молочного скотарства. Високі ціни на матеріально-технічні
ресурси, які використовуються у молочній галузі, високі затрати на
виробництво кормів та низькі закупівельні ціни на продукцію призвели до
збитковості галузі в результаті чого майже всі сільгосппідприємства позбулися
поголів’я великої рогатої худоби. Занепад галузі призводить не лише до
зменшення обсягів виробництва тваринницької продукції, а має й інші аспекти.
Зменшення поголів’я великої рогатої худоби негативно впливає на рівень
родючості ґрунтів за рахунок зменшення внесення органічних добрив, звужує
сферу зайнятості населення у сільській місцевості.
Відновлення молочного виробництва потребує значних зусиль і коштів.
Господарствам, які виявлять бажання розвивати галузь молочного скотарства,
вкрай необхідна державна фінансова підтримка.
Реконструкція та будівництво нових тваринницьких приміщень до кінця
поточного року та у 2018 році не планується.
3. Промисловість
Промисловий сектор району представляє одне промислове підприємство
приватне акціонерне товариство «Новомиколаївський молокозавод».
Очікуваний обсяг реалізації за 2017 рік становить 53,0 млн. грн.
Однією з проблем промислової галузі є недостатність сировинної бази,
що суттєво стримує зростання темпів виробництва, завод працює не на повну
потужність, в зимовий період доводиться переходити на неповний робочий
тиждень.
Обсяг реалізованої продукції на 2018 рік прогнозується на рівні 54,0 млн.
грн., що становить до очікуваного виконання 2017 року 102,0 %.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорожець» діяльність не
здійснювало.
4. Зовнішньоекономічна діяльність
Протягом року реалізація на експорт товарів не відбувалася.
5. Капітальне будівництво
Очікуваний обсяг капітальних інвестицій за 2017 рік складає 151,7 млн.
грн., що у фактичних цінах становить 127,5 % до факту 2016 року, прогнозний
показник на 2018 рік планується на рівні 171,4 млн.грн. або на 13 % більше
очікуваного за 2017 рік.
Більшу частку загального обсягу капітальних інвестицій спрямовано на
придбання машин, обладнання, інструменту та інвентарю. За видами
економічної діяльності найбільшу питому вагу - близько 85% усіх капітальних
інвестицій вкладено у розвиток галузі сільського господарства.
Головним джерелом інвестування капітальних вкладень в районі
залишаються власні кошти підприємств та організацій, які складають майже
98,2 %.
Розвиток житлового будівництва в районі здійснюється за рахунок
індивідуальних забудовників та частково завдяки залученню коштів через
обласну програму «Сільське подвір’я».
За 2017 рік очікуване введення житла планується на рівні 0,2 тис.кв.м.,
що становить 100% фактичного виконання у 2016 році. Прогнозний показник
на 2018 рік становить 0,2 тис.кв.м. (100 % до очікуваного показника 2017 року).
Основною проблемою введення житла є відсутність достатньої кількості коштів
у населення та складна для населення процедура оформлення документів на
завершення будівництва.
Завершені роботи з реконструкції системи опалення спеціалізованої ЗОШ
№ 1 по вул. Українська, 47 смт Новомиколаївка, Новомиколаївського району
Запорізької області з встановленням модуля на альтернативному паливі
(пілети). Введено в експлуатацію об’єкт «Реконструкція водоводу питної води
м. Вільнянськ - с.м.т. Новомиколаївка Запорізької області».
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на соціально-економічний розвиток території освоєно об’єкти:
«Капітальний
ремонт
даху
Опорного
навчального
закладу
«Новомиколаївської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст.» Новомиколаївської районної
ради Запорізької області» по вул. Українська, 47, смт Новомиколаївка
Новомиколаївського району Запорізької області»,
«Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний
ремонт даху Комунального закладу "Тернуватський навчально-виховний
комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Новомиколаївської районної ради Запорізької області»,
«Підвідний газопровід до села Веселий Гай Новомиколаївського району
Запорізької області».
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На ремонт доріг комунальної власності у 2017 році заплановано коштів
місцевих бюджетів в сумі 9 189,007 тис. грн., фактично освоєно 8 122,212
тис.грн.; в тому числі загального користування – 1 087,800 тис.грн.
Основні завдання та заходи:
- підготовка переліків пріоритетних інвестиційних проектів, що будуть
фінансуватися у 2018 році, у тому числі із залученням коштів державного
бюджету;
- участь у державних проектах та програмах з метою отримання грантів
для вирішення проблемних питань територій району.
Протягом 2018 року райдержадміністрація зосередить зусилля на
реалізацію таких об’єктів:
- Будівництво водонакопичувальної станції смт. Новомиколаївка
Запорізької області, кошторисною вартістю 8343,815тис.грн.;
- Реконструкція водопровідної мережі по вул. Шкільна в смт
Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області, кошторисною
вартістю 641,1тис.грн.;
- Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж від житлових будинків
за адресою вул. Шкільна, № 96, № 94 в смт. Новомиколаївка
Новомиколаївського району Запорізької області, кошторисною вартістю
690тис.грн;
- Реконструкція водопроводу по вул. Павла Маленка смт Новомиколаївка
Новомиколаївського району Запорізької області, кошторисною вартістю
1800тис.грн.;
- Реконструкція водопроводу комунального закладу «Районний центр
культури та дозвілля Новомиколаївської районної ради Запорізької області»
вул. Українська, 25, смт. Новомиколаївска
Новомиколаївського району
Запорізької області, кошторисною вартістю 101,9тис.грн.;
- Капітальний ремонт будівлі харчоблоку Новомиколаївської ЦРЛ за
адресою: Запорізька обл. Новомиколаївський район с. Михайлівське
вул. Стадіонна, 2, кошторисною вартістю 198,7тис.грн.;
- Реконструкція футбольного поля зі штучним покриттям на території
опорного
навчального
закладу
Новомиколаївська
спеціалізована
загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Новомиколаївської районної ради
Запорізької області, кошторисною вартістю 3000тис.грн.;
- Реконструкція баскетбольного поля зі штучним покриттям на території
опорного
навчального
закладу
Новомиколаївська
спеціалізована
загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Новомиколаївської районної ради
Запорізької області, кошторисною вартістю 1000тис.грн.;
- Виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт
Реконструкція
мережі
водопостачання
смт
Новомиколаївка
Новомиколаївського району Запорізької області;
- Виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт:
«Реконструкція
внутрішніх
каналізаційних
мереж
та
будівництво
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каналізаційної мережі від Новомиколаївського ОУКТ ясла-сад №1 «Пролісок»
близько 50тис.грн.
Прогнозний обсяг капітальних інвестицій на 2018 рік становить 171,4
млн. грн., або 113,0 % до очікуваного 2017 року.
6. Прямі іноземні інвестиції
З метою розвитку інвестиційної діяльності та покращення позитивних
зрушень щодо залучення прямих іноземних інвестицій в економіку району
протягом року представники громадських організацій району брали участь у
навчальних семінарах-тренінгах з реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ».
Ііноземні інвестиції до економіки району протягом звітного періоду 2017
року не залучалися.
Залучення іноземних інвестицій у 2018 році не планується.
Пріоритетною галуззю економіки для залучення інвестицій є сільське
господарство. В 2017 році до ТОВ «Лідер» та ПрАТ «Новомиколаївський
молокозавод» направлено анкети щодо залучення інвесторів в економіку даних
підприємств. Зацікавлених осіб не виявилось.
В подальшому планується поширення інформації серед потенційних
підприємств про можливість участі в міжнародних проектах.
Протягом 2017 року зацікавлених осіб щодо участі в конкурсах проектів,
програм щодо розвитку економіки території, енергоефективності, місцевого
самоврядування район участі не виявилось.
Питання реалізації проектів створення промислових зон (індустріальних
парків) на території району опрацьовується.
7. Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні послуги у районі надає селищне комунальне
підприємство «Ватра» - збір та вивіз побутових відходів.
Основні підсумки роботи підприємств, які надають житлово-комунальні
послуги:
На території селища розташована одна центральна котельня, яка опалює
поліклініку та стаціонар центральної районної лікарні, бюджетні установи. Вид
палива – паливні брикети, кількість котлів – 2 (тип ВК-22). Протяжність
мережі – 11,8 км, з них аварійні – 3 км. Опалювання селища Новомиколаївка
здійснює товариство з обмеженою відповідальністю «Енергогенеруюче
підприємство «АТЕН». Населення переведено на індивідуальне опалення.
Розрахунки за спожиту електроенергію становлять 100 %.
Водопостачання – 42,1 км (частково потребує заміни);
Водовідведення – 16,04 км (з них самоточної – 10,04 км, напірної –
6,0 км), потребує 230 м);
Каналізаційних очисних споруд – 1 од.
Послуги водопостачання й водовідведення надає підприємство –
КП «Водоканал» м. Запоріжжя.
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В селищі Новомиколаївка житловий фонд складає 42 багатоповерхових
житлових будинки. Більшість будинків збудовано 50 - 20 років назад. За
тривалий час експлуатації проводились лише поточні ремонти будинків та
покрівлі.
Житлова площа обладнана водопроводом становить 49,1 тис. м2,
каналізацією – 48,7 тис. м2, опаленням – 53,4 тис. м2, газом – 361,1 тис. м2
Подано води населенню 107 тис. м3.
У 2017 році проведено збори з співвласниками багатоквартирних
будинків. Мешканці багатоквартирного житлового будинку № 62 по
вул. Українська подали документи на реєстрацію ОСББ до реєстраційної
служби РДА. Протягом 2018 року планується посилити роботу щодо організації
створення ОСББ.
8. Транспорт та зв’язок
Транспортне
обслуговування
району
здійснює
ПАТ
АТП
"Транспортник", на балансі якого знаходиться 1 автобус (1981 – 1993 років
випуску) і 1 вантажний автомобіль. У 1990 році пасажирські автобуси
курсували по 16 маршрутах. Сьогодні лишилось 6 маршрутів, однак мережа
складена так, що охоплює майже весь район (64 населених пункти).
Вузол електрозв’язку «Укртелеком» – це досить велике радіотелефонне
господарство. Телефонна мережа охоплює понад 3931 абонентів: з них 3809 –
серед населення, 121 – підприємства, установи, організації.
Встановлено 5600 радіоточок. Система електрозв’язку району включає
дві міські автоматичні телефонні станції та 13 сільських АТС. Працює два
пункти прийому абонентської плати: у смт. Новомиколаївка та смт. Тернувате.
Доступна також система “Інтернет”: комутований доступ – 180 абоненти,
постійне ІР - з’єднання – 10 абонентів, ADSL – з’єднання – 161 абонентів. Є
декілька потужних серверів електронної пошти.
9. Торгівля та послуги
Через споживчий ринок йде процес задоволення повсякденних потреб
населення в товарах, а на споживчому ринку головна роль відведена торгівлі.
Станом на 01.01.2018 в районі діє 145 підприємств роздрібної торгівлі, 2
магазини оптової торгівлі, 6 об’єктів громадського харчування, 88 об’єктів
побутового обслуговування, які надають послуги з ремонту взуття, ремонту та
технічного обслуговування транспортних засобів, ремонту радіотелевізійної
апаратури, послуг перукарень, фото послуг, комп’ютерних послуг та інше. Вся
територія району повністю охоплена торгівельною мережею, проблем з
придбанням товарів не має.
Очікуваний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним
видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля за 2016 рік складає
39,96 млн. грн.
З метою забезпечення продовольчої безпеки району проводиться
постійний моніторинг наявності в роздрібній торговельній мережі району
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основних продуктів харчування та цін на них. Результати відстежень свідчать,
що торговельна мережа Новомиколаївського району в достатній кількості
забезпечена основними продовольчими товарами і ажіотажного попиту на них
не спостерігається.
Прогнозний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним
видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля у 2018 році становить
45,95 млн. грн., що на 15,0 % більше проти очікуваного у 2017 році.
Очікуваний обсяг реалізованих послуг за 2017 рік складає 10,4 млн. грн., з
них реалізовано населенню – 3,8 млн. грн.
Прогнозний показник обсягів реалізованих платних послуг по району на
2018 рік передбачається в сумі 10,61 млн. грн., або 102,0 % до очікуваних
обсягів 2017 року. В тому числі реалізація населенню – 4,1 млн. грн., темп
росту – 107,9% до очікуваного виконання.
З
метою
забезпечення
продовольчої
безпеки
району,
райдержадміністрацією проводиться постійний моніторинг наявності в
роздрібній торговельній мережі району основних продуктів харчування та цін
на них. Результати відстежень свідчать, що торговельна мережа
Новомиколаївського району в достатній кількості забезпечена основними
продовольчими товарами і ажіотажного попиту на них не спостерігається.
З початку року відкрито три торгівельних точки – 2 магазини
непродовольчих товарів «Все по 37» та « Трьошка» і магазин продовольчих
товарів «Риба».
Для реалізації промислової групи товарів на території райцентру
Новомиколаївською селищною радою виділено місце для торгівлі промисловою
групою товарів з контейнерів.
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації (http://nmrda.gov.ua/) та в
районній газеті «Наше життя» періодично друкуються статті про недопущення
порушень чинного законодавства у сфері торгівлі.
В райдержадміністрації створена та працює «гаряча телефонна лінія» за
номером 06144-9-14-90 з питань ліквідації несанкціонованої торгівлі.
10. Фінанси та бюджет
Фонд заробітної плати штатних працівників за 2017 рік очікується в
обсязі 139785,7 тис. грн., що на 58,2 % більше, ніж у 2016 році. Прогнозний
обсяг фонду оплати праці на 2018 рік складає 178925,8 тис. грн., що становить
128 % до очікуваного у 2017 році.
Середньоспискова чисельність штатних працівників, що будуть звітувати
в органи статистики на кінець 2017 року, за очікуваними даними складе 2080
осіб. Прогнозована середньоспискова чисельність працівників, що будуть
звітувати в органи статистики на кінець 2018 року, за очікуваними даними
складе 2080 чоловік або 95,5 % до очікуваного за 2017 рік.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2017 рік
очікується на рівні 5600,39 грн., що становить 166,5 % до факту 2016 року.
Прогнозована середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2018
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році планується на рівні 7168,50 грн., або 128 % до очікуваного рівня 2017
року.
Середньорічна чисельність наявного населення за 2017 рік складе 15,7
тис. осіб. За звітний рік вона зменшиться на 0,2 тис. осіб. Основною причиною
чого є природне скорочення населення. У 2018 році прогнозується
середньорічна чисельність наявного населення у кількості 15,6 тис. осіб.
Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець 2017 року очікується в
кількості 690 осіб, що становить 99,6 % до факту 2016 року. У 2018 році
чисельність зареєстрованих безробітних прогнозується на рівні 670 осіб, що
становить 97,1% очікуваного виконання 2017 року.
11. Соціальна сфера
Протягом 2017 року зусилля райдержадміністрації були направлені на
недопущення погіршення ситуації у сфері зайнятості населення та зростання
безробіття, збереження досягнутого рівня доходів мешканців району,
забезпечення соціального захисту найбільш уразливих верств населення та
покращення якості його життя.
Станом на 01.01.2018 кількість пенсіонерів становить 4769 осіб, середній
розмір пенсії – 1585,71 грн. Борги по виплаті пенсій відсутні.
У рамках проведення реформи системи субсидій з травня 2015 року в
районі забезпечено надання житлових субсидій за спрощеною процедурою її
оформлення. За цей період до управління звернулося 4311 сімей за
призначенням субсидії за новим порядком. В опалювальному сезоні 2016 року
користувалися субсидією на оплату ЖКП 3052 сімей.
За 2016 рік проведено 22 засідань комісії з питань надання населенню
пільг, призначення
субсидій та
державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям, на яких розглянуто 412 заяв для призначення
субсидії, 51 заяву для призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям.
Станом на 01.01.2018 призначено субсидій на оплату житловокомунальних послуг 3052 домогосподарств. Організаціям – надавачам ЖКП
нараховано 15359,8 тис. грн. Профінансовано – 10345,5 тис. грн., в тому числі
заборгованість минулих років - 1285,5 тис. грн. Заборгованість на 01.01.2018
року склала - 6299,8 тис. грн. Середній розмір субсидії на житлово-комунальні
послуги по району становить 5032,77 грн. на місяць.
Станом на 01.01.2018 призначено субсидію готівкою на придбання
твердого палива і скрапленого газу 1293 сім’ї на суму 3637,4 тис. грн.,
профінансовано – 3990,1 тис. грн., в тому числі погашення заборгованості
минулих років - 571,1тис. грн. Заборгованість на 01.01.2017 року складає 218,4
тис. грн. Всі інші види адресної допомоги призначаються і виплачуються
своєчасно, відповідно до вимог чинного законодавства.Всього за 2017 рік
профінансовано по всіх видах допомог сім’ям з дітьми –12520,5 тис. грн.
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12. Стан ринку праці
За результатами проведеного аналізу показників щодо чисельності
незайнятого населення працездатного віку на території району одним із
актуальних напрямів роботи райдержадміністрації визначено боротьбу з
виплатою заробітної плати у конвертах та порушення трудових прав найманих
працівників.
Для забезпечення роботи щодо легалізації зайнятості та заробітної плати
в районі проведена наступна робота на засіданнях районної комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій
та інших соціальних виплат:
у березні, червні та вересні, листопаді та грудні були запрошені голови
фермерських господарств та фізичні особи-підприємці, з якими обговорювали
питання щодо легалізації прихованої заробітної плати та підвищення офіційної
заробітної плати до рівня не нижчого за середній по території;
на підставі даних органів статистики та управління Пенсійного фонду
України в Новомиколаївському районі Запорізької області розглядався стан
ринку праці для визначення чисельності незайнятого населення працездатного
віку на території району;
розглядали питання щодо причин неповної зайнятості на підприємствах
району, що призводять до збільшення частки працівників, які отримують
заробітну плату менше мінімальної встановленої законодавством;
розглядали питання про стан зайнятості населення району, аналіз причин
суттєвого скорочення чисельності штатних працівників та заходи щодо
збереження існуючих та створення нових робочих місць.
13. Малий та середній бізнес
В районі проводиться робота з реалізації системних заходів державної
політики щодо сприяння розвитку малого підприємництва та впровадження
державної регуляторної політики. Налагоджений тісний взаємозв’язок та
порозуміння між органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та малим бізнесом.
Кількість суб’єктів малого підприємництва становить 451 одиниць, в
тому числі: 108 малих підприємства, 4 середніх, 339 суб’єктів підприємницької
діяльності – фізичних осіб.
З метою створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього
бізнесу, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних
перешкод в сфері підприємництва при райдержадміністрації діє центр з
надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.
Протягом 2017 року проведено 12 засідань районної координаційної ради
з питань розвитку малого підприємництва, на яких розглядаються проблемні
питання малого бізнесу.
Зменшення кількості найманих працівників малих та середніх
підприємств відбулося в зв’язку зі збільшенням продуктивності праці та
модернізації виробничих процесів у сільському господарстві.
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На 2018 рік планується збільшити кількість малих підприємств до 110
одиниць, збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва прогнозується
не значне на рівні 100,3% до очікуваного виконання 2017 року в зв’язку з тим,
що протягом дев’яти місяців 97 фізичних осіб—підприємців скасували свою
діяльність і лише 31 зареєструвались.
Постійно здійснюється контроль за дотриманням роботодавцями усіх
форм власності законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної
плати, вимог щодо заробітної плати згідно з Генеральною, галузевими та
регіональною угодами, застосування тарифного регулювання оплати праці.
Фонд оплати праці малих підприємств прогнозується на рівні
41951,1млн.грн., середніх – 23771,3млн.грн.
Кількість найманих робітників малих підприємств у 2018 році очікується
на рівні 600 осіб, середніх підприємств 300осіб.
14. Освіта
Для задоволення освітніх потреб та надання якісних освітніх послуг у
Новомиколаївському районі створена відповідна мережа загальноосвітніх
навчальних закладів, яка складається з 15 закладів загальної середньої освіти, з
яких 10 закладів - функціонує (8 забезпечують отримання повної загальної
середньої освіти (ЗНЗ І – ІІІ ст.), із них 4 навчально-виховні комплекси та один
опорний навчальний заклад з філією І ступеня, 2 - здобуття базової середньої
освіти (ЗНЗ І – ІІ ст.), 5 закладів - призупинена діяльність. У функціонуючих
загальноосвітніх навчальних закладах здобувають освіту 1206 учнів.
Профільність навчання учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів району забезпечує Новомиколаївський міжшкільний навчальновиробничий комбінат за технологічним профілем, в якому здійснюється
підготовка за професіями «Водії кат «В», «С1» та «Оператори обробки
інформації».
У районі створена і функціонує мережа дошкільних закладів у
відповідності до потреб населення – 3 дошкільні навчальні заклади, 5
дошкільних різновікових груп при навчально – виховних комплексах та 3
дошкільні підготовчі групи при загальноосвітніх навчальних закладах, в яких
здобувають дошкільну освіту 385 вихованців.
З метою забезпечення доступності позашкільної освіти в районі діє:
Комунальний заклад «Дитячо – юнацький клуб фізичної підготовки», Центр
дитячої та юнацької творчості та дитячо – юнацька спортивна школа, в яких
займається 656 вихованців.
Для розвитку фізичної культури та спорту в районі функціонує: 2
стадіони, 58 спортивних майданчиків, 6 футбольних полів, 13 спортивних залів,
16 приміщень для фізкультурно – оздоровчих занять.
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№ Повна назва навчального закладу (за статутом)
1

2

3

4

5

6

7

8

Опорний навчальний заклад Новомиколаївська
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №1 Новомиколаївської районної ради
Запорізької області
Новомиколаївська
філія
Опорного
навчального
закладу
Новомиколаївської
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №1 Новомиколаївської районної ради
Запорізької області
Комунальний
заклад
"Тернуватський
навчально-виховний
комплекс
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Новомиколаївської районної ради Запорізької
області
Любицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Новомиколаївського
району
Запорізької
області
Підгірненська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів
Новомиколаївського
району
Запорізької області
Комунальний заклад "Софіївський навчальновиховний
комплекс
«загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний
заклад»
Новомиколаївської
районної ради Запорізької області
Комунальний заклад "Сторчівський навчальновиховний
комплекс
«загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний
заклад»
Новомиколаївської
районної ради Запорізької області
Трудова загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Новомиколаївського
району
Запорізької
області
Комунальний заклад "Терсянський навчальновиховний
комплекс
«загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний
заклад»
Новомиколаївської
районної ради Запорізької області

Контингент учнів,
вихованців
484
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138 – учнів
24 – вихованця д/гр.

98
70 – учнів
8 - вихованців д/гр
89 –учнів
21 - вихованець д/гр
90 – учнів
17 - вихованців д/гр
48 –учнів
9 - вихованців д/гр
101 – учень
45 - вихованців д/гр
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Комунальний
заклад
"Шевченківська
загальноосвітня
школа
І-ІІ
ступенів"
Новомиколаївської районної ради Запорізької
області
10 Веселогаївська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів
Новомиколаївського
району
Запорізької області
11 Різдвянська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів
Новомиколаївського
району
Запорізької області
9

12 Листівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Новомиколаївського
району
Запорізької
області
13 Самійлівська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів
Новомиколаївського
району
Запорізької області
14 Барвінівська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів
Новомиколаївського
району
Запорізької області
15 Комунальний заклад «Новоіванківська ЗОШ ІІІ ступенів « Новомиколаївської районної ради
Запорізької області
16 Новомиколаївська
об’єднана
установа
комбінованого типу ясла-сад №1 «Пролісок»
17 Новомиколаївський комунальний дошкільний
навчальний заклад №2 «Барвінок»
18 Новомиколаївський комунальний дошкільний
навчальний заклад №3 «Теремок»
19 Центр дитячої та юнацької творчості
Новомиколаївського
району
Запорізької
області
20 Новомиколаївський
комунальний
заклад
«Дитячо
–
юнацький
клуб
фізичної
підготовки» Новомиколаївської районної ради
Запорізької області
21 Дитячо – юнацька спортивна школа
22 Новомиколаївський міжшкільний навчальновиробничий комбінат

31 - учень

27 –учнів
10 - вихованців д/гр
Припинена діяльність
шляхом ліквідації
(рішення сесії районної
ради від 20.03.2015 № 9)
Призупинена діяльність
(рішення сесії районної
ради від 10.09.2009 № 4)
Призупинена діяльність
(рішення сесії районної
ради від 26.07.2013 № 6)
Призупинена діяльність
(рішення сесії районної
ради від 26.07.2013 № 5)
Призупинена діяльність
(рішення сесії районної
ради від 16.06.2017 № 7)
128
27
96
236

300

120
136

Найпопулярнішими для районного ринку праці професіями, на які існує
попит,
є
професії
трактористів-машиністів
сільськогосподарського
виробництва, електрогазозварників, продавців. Також мають попит фахівці з
певним рівнем освіти та досвідом роботи – бухгалтери. В районному центрі

13

зайнятості систематично проводяться заходи щодо підвищення мотивації
безробітних
громадян
до
пошуку
роботи:
профінформаційні,
профконсультаційні групові та індивідуальні послуги, тематичні семінари з
питань техніки пошуку роботи, залучення безробітних до підприємницької
діяльності інше Рівень середньої заробітної плати по всім категоріям
працівників зріс у порівнянні з попередніми роками
Ринок праці Новомиколаївського району є особливо привабливий, бо має:
високий рівень освіти та кваліфікації кадрів;
значне конкурентне середовище, тобто велика пропозиція трудових
ресурсів;
сприятливі економічні умови;
керованість трудовими ресурсами на регіональному та місцевому
рівнях (через центри зайнятості населення);
джерела поповнення кваліфікованими кадрами.
15. Охорона здоров’я
Мережа лікувальних закладів району включає: поліклінічне відділення
Новомиколаївської центральної районної лікарні, Новомиколаївський центр
первинної медико-санітарної допомоги, який включає в себе 3 амбулаторії
загальної практики-сімейної медицини(АЗПСМ): Новомиколаївська АЗПСМ,
Тернуватська АЗПСМ, Терсянська АЗПСМ; 9 фельдшерсько-акушерських
пунктів (ФАП): Барвінівський ФАП, Зеленівський ФАП, Любицький ФАП,
Новоіванківський ФАП, Різдвянський ФАП, Самійлівський ФАП, Софіївський
ФАП, Сторчівський ФАП, Трудовий ФАП 3 фельдшерських пунктів (ФП):
Веселогаївський ФП, Підгірненський ФП, Листівський ФП
Забезпеченість ліжками на 10000 населення – 69,2. Забезпеченість
амбулаторно поліклінічними установами на 10000 населення – 1,8,
фельдшерськими амбулаторно поліклінічними пунктами – 0,9. Забезпеченість
середнім медичним персоналом – 100, лікарями 19,9.
Проблемні питання:
- недостатнє фінансування програм щодо забезпечення хронічних хворих
ліками.
16. Культура
Збережено мережу установ культури і їх кадровий потенціал, в певній
мірі забезпечено діяльність самодіяльних художніх колективів. Збережено
мережу установ культури і їх кадровий потенціал, в певній мірі забезпечено
діяльність самодіяльних художніх колективів. В районі діють 15 клубних
установ: 14 клубних установ в сільській місцевості і 1 в районі (Комунальний
заклад «Районний центр культури і дозвілля»), 17 бібліотечних установ: 15
бібліотечних установ (філіали) в сільській місцевості, 2 – в районі,
(Комунальний заклад «Централізована бібліотечна система»), один «Районний
історико-краєзнавчий музей та 7 сільських музеїв на громадських засадах,
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дитяча музична школа та її філіал в смт. Тернувате, районний кінотеатр, 89
колективів художньої самодіяльності із загальною кількістю учасників 667 чол.
Книжковий фонд Новомиколаївської ЦБС на 01.01.2018 рік становить
117573 екземплярів примірників. Всього надійшло по ЦБС протягом 2017 року
2671 екземплярів примірник літератури та періодичних видань на загальну
суму 124898 грн. Витрати у середньому на 1 бібліотеку складають 157
примірників на суму 7347 грн. Джерелами поповнень стали: Державна
програма «Українська книга» – отримано 901 примірник на суму 66218 грн.
Сільськими радами було виділено 26900 грн. та придбано 482 примірників книг
для сільських та селищної бібліотек; взамін загублених прийнято – 122
екземпляри на суму 1299 грн.; погашено нестач 11 екземплярів – на суму 437
грн.; благодійні надходження – 332 екземпляри на суму 10333 грн. Передплата
періодичних видань у бібліотеках району була здійснена на суму 19711 грн.
Основними проблемними питаннями є:
- максимальне забезпечення опаленням приміщень закладів культури
району;
- проведення в більшості закладів культури капітальних та поточних
ремонтів;
- поліпшення матеріальної бази та фінансового забезпечення бібліотек,
клубних закладів району;
- поповнення бібліотечних фондів, підписка періодичних видань,
особливо в сільських бібліотеках;
- заклади культури району потребують розвитку – запровадження нових,
ефективних форм роботи, що неможливо без модернізації матеріальнотехнічної бази, здіснення сучасного технічного переоснащення.
17. Екологія
Прогнозні показники фонду охорони навколишнього природного
середовища на 2018 рік розраховані відповідно до Бюджетного кодексу. В
зв'язку з відсутністю делегованих повноважень сільських та селищних рад
районній раді, районний фонд охорони навколишнього природного середовища
не сформований.
Кошти екофонду сільські та селищні ради продовжують накопичувати на
своїх рахунках, отримано грошових стягнень у розмірі 1,099 тис.грн
Веселогаївською сільською радою за 2017 рік.
Рішенням Запорізької обласної ради від 22.12.2016 № 53, зі змінами та
доповненнями затверджено захід «Придбання вакуумної машини для збору та
транспортування рідких побутових відходів», кошторисною вартістю 1080,0
тис.грн. За результатами проведеного тендеру Новомиколаївською селищною
радою укладено договір з ТОВ "Трансспецтех" на постачання вакуумної
машини до 01.12.2017.
Станом на 01.01.2018 машина не доставлена, в звязку з чим було
укладено додаткову угоду від 26.12.2017 на розірвання договору поставки.
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Відповідно до п.4.1 договору, оплата товару мала здійснюватись після
його поставки.

18. Основні проблемні питання соціально-економічного розвитку Новомиколаївського району
№
з/с
1

2

3

4

5

Очікуваний результат від реалізації
заходу
Будіництво
Об’єкт стратегічно важливий для району. Часті
Безперебійне
та
якісне
водонакопичувальної станції
пориви, тривала відсутність води, що впливає на забезпечення
питною
водою
смт. Новомиколаївка
її якість та викликає соціальну напругу серед
населення району і послаблення
Запорізької області
населення
соціальної напруги
Об’єкт стратегічно важливий для району. Часті
Безперебійне
та
якісне
Рекострукція водоводу
пориви, тривала відсутність води, що впливає на забезпечення
питною
водою
Вільнянськ Новомиколаївка з
її якість та викликає соціальну напругу серед
населення району і послаблення
заміною дюкера через р.Терса
населення
соціальної напруги
Реконструкція водопроводу по Об’єкт стратегічно важливий для району. Часті
Безперебійне
та
якісне
вул. Павла Маленка смт
пориви, тривала відсутність води, що впливає на забезпечення
питною
водою
Новомиколаївка
її якість та викликає соціальну напругу серед
населення району і послаблення
Новомиколаївського району
населення
соціальної напруги
Запорізької області
Реконструкція водопроводу по Об’єкт стратегічно важливий для району. Часті
Безперебійне
та
якісне
вул. Шкільна смт
пориви, тривала відсутність води, що впливає на забезпечення
питною
водою
Новомиколаївка
її якість та викликає соціальну напругу серед
населення району і послаблення
Новомиколаївського району
населення
соціальної напруги
Запорізької області
Громада за власні кошти замовила та виготовила Покращення умов проживання у
Підвідний газопровід до сіл
кошторисну документацію, створено
сільській місцевості та послаблення
Трудове, Новоукраїнка,
кооперативи, населення провело відповідні
соціальної напруги
Київське та Сорочино
роботи в індивідуальних житлових будинках.
Новомиколаївського району
Завершення будівництва зніме соціальну
Запорізької області
напругу
Проблема

Суть проблеми та шляхи вирішення

