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Паспорт  

соціально-економічного розвитку Пологівського району  

(за підсумками 2017 року) 

1.Загальні відомості 

Пологи – адміністративний та культурний центр Пологівського району 

Запорізької області. Відстань до обласного центру по шосе 98 км, залізницею 

– 105 км. 

Займає площу 134,391 тис.га (або 5,2% площі області). 

Район розташований в зоні степу на Азовсько-Придніпровському 

підвищені на північному сході Запорізької області. 

На території району протікають річки Конка та Гайчур. Місто Пологи 

знаходиться на позначці 184 метрів над рівнем моря та розташоване на 

лівому березі річки Конка. 

Чисельність наявного населення на 01.01.2018 – 39,9 тис.осіб.: 

- міське населення – 19,3 тис. осіб; 

- сільське населення – 20,6 тис. осіб. 

До складу району входять 38 населених пунктів: м.Пологи, 36 сіл та 1 

селище. 

Місцеве самоврядування в районі представлено 13 радами: районна, 

міська, 11 сільських рад. Працює 210 депутатів : із яких 152 депутати 

сільських рад, 26 депутатів міської ради, 32 депутати районної ради. 

Пологівська райдержадміністрація в межах своїх повноважень 

здійснює виконавчу владу на території району та реалізує повноваження, 

делеговані їй районною радою. 

Пологівський район межує з п’ятьма районами: на півночі з 

Гуляйпільським, на півдні – з Чернігівським, на північному заході – з 

Оріхівським, на південному заході – з Токмацьким, на сході – з Більмацьким 

районами. 

2.Сільське господарство 

  

 Наявність  сільськогосподарських земель по Пологівському району на 

01.01.2018р. та їх розподіл за видами діяльності ( в  га): 

 Всього В т.ч. 

сільгосппідприємства та 

населення 

Загальна площа 

сільськогосподарських земель: 

120811 113199 

Всього сільськогосподарських угідь 117676 112045 

з них:   

рілля 88849 88438 

багаторічні насадження 1543 1448 

сіножаті 14476 13242 

пасовища 12808 8916 

перелоги 0 0 

Ліси та  інші лісо вкриті площі 7302 1181 



 2 

в т.ч.:   

лісові землі 7235 1172 

чагарники 67 9 

Ставки та водойми 604 278 

 

Галузь рослинництва в 2017 році характеризувалась наступними 

результатами діяльності: 

Загальна площа сільгоспугідь по сільськогосподарських підприємствах 

складає: 85 618 га  в тому числі площа ріллі, складає – 71165 га. 

Загальна збиральна площа озимої пшениці в поточному році склала 

33328 га, при середній урожайності 41,0 ц/га проти 35,6 ц/га в минулому році 

отриманий вал зерна озимої пшениці становить 136, 544 тис. тон, що 40,328 

тис. тон більше показнику минулого року.  

 Щорічно Пологівський район отримує високі врожаї соняшнику та 

входить в трійку найкращих районів області по отриманому валу. 

 В поточному році отриманий вал соняшника склав 60,6 тис. тон, що на 

2,5 тис. тон більше чим в 2016 році. Середня урожайність соняшника урожаю 

2017 року склала 21,6 ц/га, що на 3,7 ц/га більше показнику минулого року. 

 В 2017 році Пологівський район посів І місце серед інших районів 

області по отриманому валу та середній урожайності соняшника. 

Незважаючи на складні погодно-кліматичні умови, 

сільгосппідприємствами району під урожай 2018 року посіяно озимих 

культур на площі 36519 га, що на 315 га більше ніж 2016 році, з них: 

- озима пшениця 32602 га; 

- озимий ячмінь 3482 га; 

- озимий ріпак 435 га. 

Посіви озимих зернових культур знаходяться в доброму та задовільному 

стані. 

Ранні зернові та зернобобові  культури урожаю 2017 року. 

                                                          ( у вазі після доробки) 

Збиральна площа  2017 рік  2016 рік 

по району 

 

ВСЬОГО, га   

обмолочено, га 41883 36450 

урожайність, ц/га 37,1 33,1 

вал, тн 155174 120465 

                     в т.ч.   

Озима пшениця, га   

обмолочено, га 33094 27390 

урожайність, ц/га 39,5 33,9 

вал, тн 130581 92805 

Оз.ячмінь, га   

обмолочено, га 1811 1987 

урожайність, ц/га 35,5 39,8 



 3 

вал, тн 6424 7915 

Яра пшениця   

обмолочено,га 43 1008 

урожайність, ц/га 19,8 30,5 

вал, тн 85 3078 

Ярий ячмінь   

обмолочено, га 2456 3495 

урожайність , ц/га 26,5 23,1 

вал, тн 6519 8067 

Горох   

обмолочено, га 4439 2550 

урожайність, ц/га 25,9 33,6 

вал, тн 11483 8559 

Овес   

обмолочено, га 40 20 

урожайність, ц/га 20,5 20,5 

вал, тн 82 41 

Озимий ріпак   

обмолочено, га 1049  

урожайність, ц/га 30,2  

вал, тн 31720  

 

 

Пізні зернові культури урожаю 2017 року. 

 Збиральна площа  2017 рік  2016 рік 

по району 

ВСЬОГО, га 

 

  

обмолочено, га 569 1694 

урожайність, ц/га 31,8 18,1 

вал, тн 1804 3073 

                     в т.ч.   

просо   

обмолочено, га 117 609 

урожайність, ц/га 13,5 13,2 

вал, тн 157 800 

гречка   

обмолочено, га 61 154 

урожайність, ц/га 4,3 3,7 

вал, тн 26 56 

сорго -  

обмолочено, га   

урожайність, ц/га   

вал, тн   

кукурудза   
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обмолочено,га 391 931 

урожайність, ц/га 41,6 23,8 

вал, тн 1626 2217 

   

Зернові та зернобобові  всього: 

 Збиральна площа  2017 рік  2016 рік 

по району 

 

обмолочено, га 42452 38144 

урожайність, ц/га 37,0 32,4 

вал, тн 156983 123538 

   

Соняшник: 

Збиральна площа 2017 рік  2016 рік 

по району 

зібрано, га 28614 32439 

урожайність, ц/га 20,8 17,9 

вал, тн 59584 58071 

 

В галузі тваринництва за 2017 рік зафіксовано наступні показники: 

В сільськогосподарських підприємствах Пологівського району 

обліковується: 

Назва  На 01.01.2017 На 01.01.2018 +,- % 

ВРХ 0 -  - 

В т.ч.корів 0 -  - 

Свині 853 955 +102 112 

Вівці 2950 6334 +3584 230,3 

Птиці 1377 1305 -72 94,8 

     

 

Сільськогосподарськими підприємствами реалізовано м’яса 

сільськогосподарських тварин в живій вазі  5580 цнт.,  отримано поросят – 

1885 голів, середньодобовий приріст свиней склав -550 гр. 

 

Земельні та майнові відносини, заробітна плата  

 

Сільськогосподарськими підприємствами району орендується 63,5 тис. 

га земель. Всі сільськогосподарські підприємства уклали договори оренди на 

сплату орендної плати в розмірі не менше 3% від нормативно-грошової 

оцінки землі, що складає 65278 тис.грн. Більшість сільськогосподарських 

підприємств сплачує орендну плату  більше ніж 3%. Так за 2017 рік було 

виплачено 65930,78 тис.грн. орендної плати, що складає 101% від плану. 

За 2017 рік за майнові паї нараховано орендної плати 44,64 тис. грн., 

сплачено станом на 01.01.2018 року – 44,64 тис. грн. або 100 % від 

нарахувань. 
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Заборгованість із виплати заробітної плати по сільгосппідприємствам 

району  відсутня. 

 Середня заробітна плата серед  сільськогосподарських  підприємств по 

району за 2017 рік, згідно  статистичних даних, складає 6254,9 грн .грн. 

Фінансова підтримка за рахунок держаних коштів на виконання 

програм, спрямованих на розвиток українського села, не надавалася. 

 

Готовність техніки для весняно польових робіт станом на 01.03.2018 

року 

  

 наявність справних на ремонті % готовності 

трактори 639 639 0 100 

культиватори 328 328 0 100 

борони 725 725 0 100 

сівалки 319 319 0 100 

комбайни 131 131 0 100 

 

Інформація щодо технологічної потреби пального на 2018 рік 
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Наявність бензину та ДП на 20.03.2018 

 надійшло використано  Наявність 

Бензин 126 3 123 

Дизельне паливо 592 56 536 

 

 

Будівництво об’єктів сільськогосподарського призначення. 

Об’єкти сільськогосподарського призначення у Пологівському районі у 

2017 році не будувалися,  як новобудови в експлуатацію не вводилися. 

 

Розвиток інфраструктури аграрного ринку. 

 

Інфраструктура аграрного ринку Пологівського району налічує: 2 

оптово-продовольчих ринка, це ринок “Колгоспний” (ПП Кравчук) та ринок 

«Хитрий» (ЗАТ “Омега”). На ринках реалізується не тільки продовольчі та 
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промислові товари, а і продукція власного виробництва, як  

сільськогосподарських господарств  так і приватного сектору (м’ясо, молоко, 

яйця, овочі та інше). Також реалізується домашня худоба.  

    Протягом 2017 року біля універмагу райспоживспілки (м.Пологи, пров. 

Станційний,10) проводилися щотижневі продовольчі ярмарки з продажу 

сільгосппродукції та продуктів переробки з залученням до участі місцевих 

сільгоспвиробників, переробних підприємств, а також сільгоспвиробників, 

переробних підприємств та суб’єктів господарювання з інших районів 

Запорізької області. Протягом 2017 року проведено 100   ярмарків, на яких 

реалізовано  88760 кг продукції на суму 2386,4 тис. грн. 

  Проводиться щоденна торгівля з продажу плодово-овочевої продукції 

на майданчику біля відділу агропромислового розвитку Пологівської 

райдержадміністрації по вул.Привокзальній,17. 

Також сільгосппідприємці району беруть участь у Покровському 

ярмарку в м.Запоріжжя. 

В районі працює велике переробне підприємство ПрАТ «Пологівський 

ОЕЗ», заготівлею зернових та технічних культур займаються 2 

хлібоприймальних підприємства, ТОВ «Крок» займається переробкою 

м’ясної продукції.   

До економіко-визначальних підприємств у сільському господарстві 

належать: ТОВ «Батьківщина», ТОВ «Аванте», ТОВ «АгроКом 1990», ТОВ 

«Нива», ТОВ «Романцови і К», ПП «Агрофірма ім. Шевченка», ТОВ 

«Семенівське». 

 

Проблемні питання: 

 

1. Керівників сільгосппідприємств та фермерських господарств  

відмовляються від розвитку  тваринницької галузі та не бажають утримувати 

свиней та ВРХ. 

2.Не вирішене питання незаконної вирубки полезахисних лісосмуг та  

передачі їх на баланс спеціалізованого лісогосподарського підприємства. 

  3. Для підвищення родючості грунтів необхідно вносити мінеральні 

добрива, для здешевлення вартості мінеральних добрив необхідно 

встановити фіксовані ціни на мінеральні добрива на поточний 

сільськогосподарський рік та надавати державну адресну допомогу. 

  4.Необхідно встановити єдиний податок на 1 га обробленої площі, з 

врахуванням грошової оцінки земельної ділянки. Податок  повинен 

надходити до місцевого бюджету, на території якого розташована земельна 

ділянка. 

  5.Вирішити питання щодо продажу дизельного пального для 

сільськогосподарських підприємств без урахування транспортного податку. 

  6.Банківські кредити для придбання техніки та обладнання для 

підприємств всіх форм власності, в тому числі і для малих фермерських 

господарств, повинні бути довгостроковими, доступними та з мінімальною 

відсотковою ставкою. 
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3.Промисловість 

 

Основу промислового комплексу району складають такі галузі: 

добувна, харчова, хімічна та інші. 

Промисловими підприємствами району за 2017 рік  реалізовано 

промислової продукції на суму 3672,570 млн.грн., що до відповідного 

періоду минулого року становить 131,5%. 

 Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на 1 особу 

склав 92,174 тис.грн, що до відповідного періоду минулого року становить 

128,9%. 

 Основна частина реалізованої продукції припадає на галузь переробної 

промисловості.  

 

Промисловий комплекс району представлено такими галузями: 

 

добувна промисловість (ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»)  
- це гірничодобувне підприємство, основним напрямком діяльності 

якого є розробка Положського родовища вторинних каолінів та вогнетривких 

глин з їх подальшою реалізацією. 

Цінність пологівського каоліну визначається його білизною, відсутністю 

крупнозернистого піску, а також мінімальним вмістом залізних сполук. 

Особливо цінуються в промисловості фізико-хімічні властивості каоліну – 

висока дисперсність, пластичність, білий колір, вогнетривкість. 

Каоліни і глини Положського родовища використовуються у вогнетривкій 

та металургійній промисловості, а також при виробництві фарфору, 

керамічних і фаянсових виробів, паперу, формувальних сумішей, 

будівельних матеріалів, штучних шкір і тканин, кормових добавок. Крім 

вітчизняних споживачів, продукція ТОВ «Гірничодобувна компанія 

«Мінерал» відвантажується до країн Європи та Близького Сходу. 

Протягом січня-грудня 2017 року обсяг реалізованої підприємством 

промислової продукції становить 153,8 млн.грн, що до відповідного періоду 

минулого року становить 131,7%.  

      Підприємством вироблено за 2017 рік: 

- каоліну на суму –61,7 млн. грн., що на 4,8%  більше ніж у відповідному 

періоді минулого року . 

За 2016 рік вироблено глини вогнетривкої  на суму 51,5 млн.грн., що до 

2016 року становить 55% (січень-грудень 2016 року  - 93,6 млн.грн.).  

Збільшення обсягу реалізації промислової продукції по підприємству 

обумовлено залученням нових покупців, крім того на підвищення вартісного 

показника реалізації порівняно з минулими роками  вплинуло підвищення 

курсу долараСША до української гривні. 

 

- переробна промисловість з неї: виробництво харчових продуктів 

(ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»). Одне з найпотужніших 

підприємств в Україні і країнах СНД з переробки олійних культур і являє 

собою єдиний комплекс цехів і допоміжних підрозділів з розвинутою 
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інфраструктурою. Цей комплекс забезпечує переробку 1500 тонн насіння 

соняшнику за добу. За час експлуатації підприємства, крім насіння 

соняшнику, фахівцями заводу освоєна технологія переробки насіння сої та 

ріпаку з випуском високоякісних соєвої та ріпакової олій і шротів. 

Виробничі потужності підприємства з переробки насіння сої становлять 

900 тонн за добу, з переробки насіння ріпаку – 600 тонн за добу. 

Сьогодні ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» - сучасне високотехнологічне 

підприємство з повним циклом виробництва: від попередньої підготовки 

насіння до остаточного очищення олії методом дезодорації і розфасування її 

в полімерну тару. Вся продукція виробляється підприємством у відповідності 

до вимог зовнішніх нормативних документів і при збереженні технічних 

вимог до виробничого процесу. Підприємство постійно модернізується, 

відбувається заміна застарілого обладнання на нове, більш потужне, 

освоюються нові технології. Таким чином на підприємстві було проведено 

розробку технічної документації, монтаж та запуск нових ліній німецького 

виробництва з вимороження олії, безперервної дезодорації рослинних олій та 

італійської лінії фасування в ПЕТ пляшки. 

 Продукція заводу випускається під торговою маркою «Славія» і 

сертифікована у системі УкрСЕПРО. Підприємство використовує сучасне 

обладнання та екологічно чисту сировину, і саме ці фактори забезпечують 

успіх у  споживача не лише в Україні і країнах СНГ, а і в Іспанії, Канаді, 

Туреччині, Польщі, Індії та ін. Якість продукції торговельної марки «Славія» 

неодноразово відзначалась на Всеукраїнський і міжнародних форумах та 

виставках: двічі удостоєна найпрестижнішої премії Європи – «Євромаркет», 

заснованої Незалежним Європейським центром ринкових досліджень, 

нагороджена знаками «Вища проба», «Європейська якість», а також 

численними золотими медалями як переможець національного рейтингу 

«Краща торгова марка України» в декількох номінаціях. 

Протягом січня-грудня 2017 року обсяг реалізованої підприємством 

промислової продукції становить 3112,2 млн.грн, що до  показника 2016 року 

становить 125,8%.  

 

- хімічна та нафтохімічна промисловість: ТДВ «Пологівський 

хімічний завод «Коагулянт»  - це підприємство є найбільшим виробником 

коагулянтів в Україні. 

Більша частина реагентів постачається на підприємства господарсько-

питного водопостачання. Споживачами коагулянтів є практично усі 

водоканали України. 

Висока якість продукції підприємства добре відома в Україні, Білорусі, 

Молдові, країнах Балтії й Середньої Азії. 

Корінна реконструкція заводу з введенням в експлуатацію у 2000 році 

нового цеху коагулянтів продуктивність 176000 тонн на рік та освоєння 

сучасних технологій надали можливість підприємству зайняти передові 

рубежі в галузі. 

Структурним підрозділом заводу є виробничий комплекс по 

виготовленню керамічної цегли. 
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Обсяг реалізованої промислової продукції даним підприємством за 2017 

рік становить 291,5 млн.грн., що до відповідного періоду минулого року 

становить 152,3% (січень-грудень 2016 – 195,4 млн. грн.). 

Протягом 2017 року підприємством вироблено: 

- коагулянтів на суму – 96млн.001 тис.грн.; 

- цегли керамічної  на суму – 13млн.744 тис.грн. 

 

- виробництво іншої неметалевої продукції (ТОВ «Дніпрокераміка»). 

 

ТОВ «Дніпрокераміка»  сьогодні високо розвинене сучасне 

виробництво, відоме не тільки в Україні, але і за її межами. Висококласна 

санітарно-технічна кераміка, що випускається, користується попитом на 

вітчизняному ринку й експортується в Біларусь, Вірменію, Азербайджан, 

Казахстан. 

Підприємство не зупиняється на досягнутому. 

Протягом січня-грудня 2017 року обсяг реалізованої промислової 

продукції підприємством становить 115 млн.098 тис.грн, що до відповідного 

періоду минулого року становить 144 % (січень-грудень 2016 року – 

92млн.500 тис.грн.). Збільшення відбулось у зв’язку з підвищенням цін на 

готову продукцію.  

Протягом січня-грудня 2017 року підприємством вироблено  

сантехнічних виробів  на суму 98 млн.145 тис.грн.  

За підсумками 2017 року промислові підприємства отримали 

позитивний фінансовий результат. 

 

4.Зовнішньоекономічна діяльність 

Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів за січень-червень 2017 

року даний показник становить 243 млн.500 тис.дол.США.  

Обсяг експорту товарів за січень-червень 2017 року становить 103млн.400 

тис. дол.США. 

Обсяг імпорту товарів за січень-червень 2017 року становить 140 млн.500 

тис.дол.США. 

 

5. Капітальне будівництво 

 

За  січень- червень 2017 року  даний показник становить 327млн.641 

тис.грн.  

Левову частину капітальних інвестицій складають власні кошти 

підприємств та організацій (машини, обладнання та інвентар). 

 Розвиток житлового будівництва в районі здійснюється за рахунок 

індивідуальних забудовників. За 2017 рік введено в експлуатацію 201 м.кв., , 

або  25,6% до фактичного показника 2016 року. 
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Перелік основних соціально-економічних об’єктів, що потребують 

залучення інвестицій державного та обласного бюджетів в 2018 році 

додається: 

  

№ 

з\

п 

Найменування 

об'єкта 

Кошторисна 

вартість в 

діючих цінах 

 

 

тис.грн 

Залишок 

кошторисн

ої вартості 

на  

01.01.2018  

тис.грн. 

Соціальна 

значимість 

об'єкта, 

чисельність 

населення 

охопленої 

території 

Фінансуван

ня у 

попередні 

роки (рік, 

обсяг 

освоєних 

коштів, 

джерело) 

1 2 3 4 5 6 

1 Будівництво 

підвідного 

газопроводу до                  

сіл Новоселівка, 

Шевченка, 

Пологівський 

район Запорізька 

область 

11622,7 3828,307 задоволення 

потреб жителів 

с.Новоселівка, 

с.Шевченко та 

забезпечення 

природним газом 

- 

2 Реконструкція 

каналізаційних 

очисних споруд    

м.Пологи 

Запорізької 

області 

70000,0 70000,0 забезпечення 

уникнення 

руйнування 

навколишнього 

природного 

середовища 

населення 

Пологівського 

району 

- 

 

3 Реконструкція 

водопроводу по  

вул.Державній  від 

провулку  

Станційний  до 

вул. імені  Героя 

України Сацького 

В.А.до 

вул.Єдності  у   

м.Пологи 

Запорізької обл. 

3730,592  3730,592 Вирішення  

соціальної  

проблеми  

господарсько-

питного 

водопостачання  

міського 

населення (1600 

чол) 

- 
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4. Капітальний 

ремонт 

водопроводу  у 

центральній  

частині  

с.Тарасівка 

Пологівського 

району Запорізької 

області 

4275,080 4275,080 Вирішення 

соціальної 

проблеми  

господарсько-

питного  

водопостачання  

сільського 

населення(600 

чол.) 

 

- 

5 Капітальний 

ремонт  КУ 

«Пологівська СРШ 

I-IIIступенів №2» : 

 в т.ч. Капітальний 

ремонт 

водовідведення  та 

відмостки; 

Капітальний 

ремонт «Заміна 

вікон 

триповерхової 

будівлі»; 

Капітальний 

ремонт «Заміна 

вікон 

двоповерхової  

будівлі » 

1543,747 

 

 

 

 

 

358,747 

 

 

 

 

 

653,000 

 

 

 

 

   532,000 

1543,747 

 

 

 

 

 

358,747 

 

 

 

 

 

653,000 

 

 

 

 

  532,000 

Покращення 

умов навчання 

дітей 

- 

6 Реконструкція  

водопроводу з 

будівництвом  

розвідувально-

експлуатаційної 

свердловини  у 

с.Інженерне 

Пологівського 

району запорізької 

області 

2978,96 2978,96 Забезпечення 

мешканців  

с.Інженерне  

якісною питною 

водою (900 чол.) 

- 

7 Розчищення річки 

Конка,  підвідних  

та відвідних  

каналів  загальною  

довжиною  3,3 км  

та штучної  

водойми (ставка-

копані) паркової 

29000,000 29000,000 Покращення  

екологічного 

стану, 

зменшення 

забруднення  

навколишнього 

середовища 

- 
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зони відпочинку  в 

заплаві  річки 

Конка у м.Пологи 

Запорізької 

області 

8 Реконструкція 

водопроводу  по 

вул.Єдності  від 

буд.30 до 

перехрестя  

провулку 

Станційний з 

вул.Державна у 

м.Пологи  

Запорізької 

області 

2164,409 2164,409 Покращення 

водопостачання  

мешканців міста 

Пологи(1500 

чол.) 

- 

9 Капітальний 

ремонт  ку 

«Пологівська 

районна дитяча 

школа мистецтв 

Пологівської 

районної ради 

Запорізької 

області» в т.ч.: 

Капітальний 

ремонт  покрівлі. 

Утеплення  та 

гідроізоляція 

підвальних 

приміщень 

 

Капітальний 

ремонт  фасаду( з 

утепленням) 

1307,739 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601,787 

 

 

 

705,952 

1307,739 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 601,787 

 

 

 

705,952 

Створення 

сприятливих  

умов  для 

отримання  

початкової  

мистецької 

освіти 

талановитими 

дітьми (360 

дітей) 

- 
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10 Капітальний 

ремонт покрівлі  

КУ 

«Костянтинівська 

ЗОШ I-III 

ступенів»Пологівс

ької районної ради 

Запорізької 

області»за 

адресою : 

Запорізька 

обл.,Пологівський 

район,с.Костянтин

івка,вул.Перемоги,

44  

 

1043,426 1043,426 Покращення 

умов навчання 

дітей 

 

- 

11 Реконструкція 

водопроводу  по 

вул.Миру від буд. 

25 до буд.86 у 

с.Костянтинівка 

Пологівського 

району Запорізької 

області 

960,814 960,814 Вирішення  

соціальної  

проблеми 

водопостачання  

сільського 

населення 

 

- 

 

 

6.Прямі іноземні інвестиції 

 

Станом на 01.07.2017 року  загальний обсяг прямих іноземних 

інвестицій становить 0,661 млн.$. Протягом року (за статистичними даними) 

надходжень прямих іноземних інвестицій не було.  

 З метою залучення інвестицій на територію району сформовано перелік 

пропозицій щодо інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-

економічний розвиток, та надано до управління зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації для розповсюдження 

серед потенційних інвесторів. 

 Сформовано інвестиційний паспорт району, який щопівроку 

оновлюється, сформовано перелік об’єктів нерухомого майна на території 

району, які потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, які 

надаються або можуть бути надані в оренду. 

Вся ця інформація щоквартально (щопівроку) оновлюється та 

надається до управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 

діяльності для розміщення на сайті облдержадміністрації. 
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7. Житлово-комунальне господарство 

 

Підприємства житлово-комунального господарства в цілому 

забезпечують споживачів необхідним обсягом послуг по водопостачанню, 

водовідведенню, утриманню житла, вивезенню ТПВ та благоустрою 

населених пунктів. 

 Централізоване теплопостачання в Пологівському районі з березня 

2012 року відсутнє. 

 По місту Пологи  та по району послуги водопостачання та 

водовідведення надають ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської 

ради та Пологівська дільниця №3 Запорізького Територіального управління 

філії «ЦБМЕС» ПАТ»Українська залізниця», КП «Благоустрій » 

Федорівської сільської ради, КУП «КомСервіс»Воскресенської сільської 

ради, ПСКП «Побут» Пологівської сільської ради, КП «Злагода» Вербівської 

сільської ради. 

 Протяжність водопровідних мереж ГКП ВКГ «Міськводоканал» 

Пологівської міської ради - 84,2 км, з них в аварійному стані – 39,7 км 

(47,1%). 

 Потужність водозабору – 4,3 тис. м3/добу, фактично подається              

2,0 тис. м3/добу. Для забезпечення населення безперебійною подачею питної 

води необхідно 2,0 тис. м3/добу. Фактичне середньодобове використання 

води на 1 чол./добу – 42 л/добу. 

 За 2017 рік обсяг водопостачання  по м.Пологи становить                           

724,5 тис.м.куб., обсяг водовідведення – 548,2 тис.м.куб. 

 Станом на 01.01.2018 року у Пологівському районі зареєстровано 7 

обєднань співвласників багатоповерхових будинків, а саме: на території 

Воскресенської сільської ради – 4 та 3 – на території Пологівської міської 

ради. 

 

Станом на 01.01.2018 в місті  Пологи діяли такі тарифи: 

Водопостачання:  

населення – 14,38 грн за 1 куб.м. 

інші споживачі – 20,71 грн за 1 куб .м 

Водовідведення: 

населення – 16,03 грн за 1 куб.м 

інші споживачі –23,09 грн за 1 куб.м 

Утримання будинків, споруд і прибудинкових територій: 

Населення: 

- для будинків, обладнаних ліфтами – 5,61 грн. 

- для будинків, не обладнаних ліфтами – 2,96 грн 

- не благоустроєні будинки – 2,16 грн 

Вивезення (збирання,перевезення та захоронення)твердих побутових 

відходів:   населення – 82,77 грн 

 бюджетні установи – 95,2 грн 

 інші споживачі – 124,17 грн. 
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8. Транспорт та зв'язок 

 

Місто Пологи – великий залізничний вузол. Здійснюються вантажні та 

пасажирські перевезення залізницею в напрямках Пологи – Чапліно – 

Бердянськ, Пологи – Запоріжжя бригадами локомотивного депо. Це 

підприємство – структурний підрозділ Придніпровської залізниці – одне з 

найкращих підприємств цієї залізниці. 

Перевезенням пасажирів автотранспортом загального користування 

займаються приватні підприємці. 

В районі послуги електрозв’язку надає цех телекомунікаційних послуг 

№13 м.Пологи Запорізької філії ПАТ «Укртелеком». Цех обслуговує 16 АТС 

ємністю 11240 номерів, з них міських АТС 6816 номерів та 4424 номера 

сільських АТС. В районі функціонують  14 радіотрансляційних вузлів. 

Кількість основних домашніх телефонів на 100 сімей становить 60,7 

ОТА. 

 

9. Торгівля та послуги 

 

Торгова мережа району представлена 42 підприємствами з роздрібної 

торгівлі продовольчої групи, 120 підприємствами промислової групи, 93 

підприємствами змішаної групи товарів та 117 торговими точками – 

павільйони, відділи, кіоски.  На території району працює 49 підприємств 

ресторанного господарства, 40 підприємства побутового обслуговування 

населення, 3 ринки. 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі підприємств, які здійснюють 

діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-

червень 2017 року становить 107,5 млн. грн.  

Обсяг реалізованих послуг за січень-червень 2017 року даний 

показник становить 49млн.163тис.грн, що до відповідного періоду минулого 

року становить 158,8%.   

Обсяг послуг, реалізованих населенню за січень-червень 2017 року 

даний показник становить 8млн.49 тис.грн, що в порівнянні з відповідним 

періодом 2016 року складає 123,9%.  

 

 У 2017 році в районі функціонувало 3 ринки («Колгоспний» ФОП 

Кравчук, «Хитрий» ПАТ «Омега» та ринок РСТ) із загальною площею            

8315 м2, торгівельною площею 2522 м2. 

  

10. Фінанси та бюджет 

 

Протягом січня-грудня 2017 року до загального фонду місцевих 

бюджетів надійшло 159 млн. 742 тис. гривень податків та зборів, що 

становить – 118,9% до річного плану. Перевиконання річного плану  -

25млн.440 тис.грн., або на 29,9%  більше ніж у 2016 році. 
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Виконання  бюджету Пологівського району  за 2017 рік по основних 

видах податків загального фонду:         

тис.грн. 

№ 

п/п 

Вид податку План з 

урах. 

внес.змін 

Факт 

надх. за 

2017 рік 

% 

виконання 

Питома 

вага, % 

2017/2016 

(%) 

1 Податок на 

доходи 

фізичних осіб 

77059,0 93985,7 121,97 58,8 138,2 

2 Податок на 

прибуток 

підприємств 

комунальної 

власності 

101,1 154,8 153,1 0,10 142,2 

3 Плата за 

користування 

надрами 

місцевого 

значення 

180,1 367,8 204,2 0,23 212,7 

 

 

4 Плата за землю 25181,7 26818,8 106,5 16,8 110 

5 Акцизний 

податок 

11116,6 10117,9 91,02 6,3 91,5 

6 Єдиний 

податок 

11678,6 16660,6 142,7 13,6 163,5 

7 Надходження 

від реалізації 

безхоз.майна 

6,7 19,3 В 2,8 рази 0,01 В 2,8 

рази 

8 Плата за 

оренду 

цілісних 

майнових 

комплексів 

568,9 605,4 106,4 0,38 106 

9 Державне мито 34,5 26,7 77,4 0,02 62,6 

10 Адмінштрафи 9,9 32,3 В 3,2 раз 0,02 135,6 

11 Інші  77,4 180,4 233,2 0,11 68,1 

12 Податок на 

майно(відмінне 

від земельної 

ділянки) 

1453,1 875,3 60,2 0,55 В 4 рази 

 

 

13 Збір за 

використання 

лісових 

ресурсів 

2,8 2 71,6 0 71,8 

РАЗОМ БЮДЖЕТ 134301,4 159742,1 118,9 100 129,9 
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Виконання планових показників доходів загального фонду місцевих 

бюджетів за звітний період забезпечили всі  бюджети.  

В структурі податкових надходжень найбільшу питому вагу складає 

податок на доходи фізичних осіб – 58,8% та плата за землю – 16,8 %. 

 

11. Соціальна сфера 

 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника по району за  

2017 рік становить 6783 грн, що до відповідного періоду 2016 року становить 

141,5%. 

Станом на 01.01.2018 року заборгованість із виплати заробітної плати 

на економічно-активних підприємствах, установах та організаціях району 

складає 1 млн.954 тис грн. За інформацією управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації заборгованість по соціальних виплатах 

відсутня. 

 

 

12. Стан ринку праці 

 

Станом на 01.10.2017 кількість зайнятих у всіх сферах економічної 

діяльності становить 8338 осіб. 

Питома вага працівників, які перебувають в умовах вимушеної 

неповної зайнятост,і становить 494 особи, які працювали з економічних 

причин у режимі неповного робочого дня (тижня). 

 

Протягом 2017 року до Пологівського районного центру зайнятості 

звернулось  1283 безробітних. 

За 2017 рік створено 280 нових робочих місць. 

 

13.Малий та середній бізнес. 

 

Центр надання адміністративних послуг районної державної 

адміністрації почав повноформатно функціонувати з 01.01.2014 року 

(дозвільний центр є невідємною частиною адмінцентру).  

Головною метою створення Центру надання адміністративних послуг 

при Пологівській райдержадміністрації (далі – Центр) є спрощення 

процедури отримання адміністративних послуг, прискорення та поліпшення 

якості їх надання, забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги 

та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через 

адміністраторів. 

Протягом 2017 року до адмінцентру було 7270 звернень. 

З метою залучення безробітних до самозайнятості районним центром 

зайнятості протягом 2017 року було проведено: 

- 9 семінарів на тему «Як розпочати свій бізнес?», в яких  взяли участь 64 

особи. 
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З 01.01.2014 року дотації роботодавцям на створення нових робочих 

місць не надавались (відповідно до п. 2 розділу ХІ Закону України «Про 

зайнятість населення», який вступив в дію  01.01.2013 року. 

Станом на 01.01.2018 року одноразова допомога по безробіттю для 

зайняття підприємницькою діяльністю була нарахована 2 безробітним 

особам. 

За даними управління фінансів райдержадміністрації станом на 

01.01.2018 року до місцевих бюджетів надійшло коштів від підприємницької 

діяльності в сумі 44203,1 тис. грн., в т.ч.: 

 від сплати єдиного податку – 21665 тис. грн.; 

в т.ч. від юридичних осіб – 830,7 тис. грн.; 

     від фізичних осіб – 8686,9 тис. грн.; 

єдиний податок з с/г виробників – 12139,3 тис.грн 

Частка надходжень від підприємницької діяльності суб’єктів малого 

підприємництва до місцевих бюджетів станом на 01.01.2018 року склала 

13,7%. Основним видом діяльності новостворених структур є оптова і 

роздрібна торгівля, вирощування і переробка олійних культур, вирощування 

зернових культур, побутові послуги. 

За підсумками 2017 року у Пологівському районі діяло 229 малих 

підприємства. 

 

14. Освіта 

 

Можливості для здобуття повної загальної середньої освіти у 2017 році 

забезпечували  22 загальноосвітні  заклади в районі, з яких: І-ІІІ ступенів - 15, 

І-ІІ ступенів – 4, 3 навчально-виховні комплекси. У 2017 році на території  

району   в школах  навчалося - 3806 учнів.   

Із позашкільних закладів упродовж  2017 року працювали:  Комунальна 

установа «Пологівська дитячо-юнацька спортивна школа» Пологівської 

районної ради Запорізької області (4 відділення, охоплено 462 вихованці)  та 

Комунальна установа «Комплексний позашкільний навчальний заклад 

Будинок дитячої та юнацької творчості» Пологівської районної ради 

Запорізької області ( 26 груп, охоплено 390 вихованців). 

На кінець 2017 року у районі функціонувало 14 комунальних 

дошкільних начальних закладів, з яких 8 – у сільській місцевості, 6 – у місті 

(власники – міська і сільські ради), та дошкільні підрозділи у 3-х  навчально-

виховних  комплексах. Загальна кількість дітей у закладах – 1 247 

дошкільника. 

 

Проблемні питання : 
- забезпечення сучасними навчально-комп`ютерними комплексами; 

- розширення парку шкільних автобусів; 

- оснащення кабінетів 1-х класів  в рамках реалізації Концепції 

реформування освіти «Нова Українська школа». 
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15.Охорона здоров’я 

 

Населенню Пологівського району лікувально – діагностичну допомогу 

протягом 2017 року надавали наступні заклади:  

- комунальна установа Пологівська центральна районна лікарня 

Пологівської районної ради Запорізької області; 

- комунальна установа «Пологівська районна стоматологічна 

поліклініка» Пологівської районної ради Запорізької області; 

- комунальна установа «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської 

районної ради Запорізької області; 

- комунальна установа «Пологівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Пологівської районної ради Запорізької області; 

- управління Держпродспоживслужби в Пологівському районі; 

-  відокремлений підрозділ  «Пологівський міжрайонний 

відділ»Державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України »; 

- Пологівське відділення екстреної медичної допомоги КУ «ТМО 

Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 

Запорізької обласної ради. (3 бригади в м. Пологи, 1 бригада в с. 

Тарасівка, 1 бригада в с. Федорівка). 

- 8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини; 

- 12 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

 

Стан кадрового забезпечення 

Забезпеченність кадрами  в комунальній установі «Пологівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» : 

 

найменування 

 

Штатних Занято  Фіз. особи 

лікарі З8,5 24,75 24 

середній медичний персонал 81,25 67,5 69 

 

Забезпеченість кадрами в комунальній установі «Пологівська ЦРЛ»:  

 

найменування 

 

Штатних Занято  Фіз. особи 

лікарі 83 72,25 56 

середній медичний персонал 158,25 154,5 165 

молодший медичний персонал 97,25 96,75 98 

інший персонал 76,5 72,0 70 

 

Проблемні питання: 

- неукомплектованість кваліфікованими кадрами закладів охорони здоров’я; 

- незабезпеченість житлом молодих спеціалістів, що призводить до плинності 

кадрів; 
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- низька якість стану доріг, що не дає можливості вчасного доїзду 

санітарного транспорту до пацієнтів та, в разі необхідності, госпіталізації їх 

до лікарні. 

 

16. Культура  

 

         Мережа закладів культури району складається з 38 установ, а саме:  

- 20 бібліотечних закладів; 

- 13 сільських клубних закладів; 

-   краєзнавчий музей; 

-  дитяча школа мистецтв; 

-   районний організаційно-методичний центр; 

-  КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник»; 

-  районний будинок культури.  

 

Поповнення бібліотечного фонду в 18 бібліотечних закладах району 

здійснено на 3464 примірники  на суму  102607 грн., в т.ч.  в 3-х бібліотеках 

Воскресенської ОТГ на 40 примірників  на суму 246 грн. Витрати на  

поповнення  бібліотечного фонду     в середньому на 1 бібліотеку  становлять 

-  6035,71 грн. 

 

Проблемні питання: 

 

1.Забезпечення молодих спеціалістів житлом.     

2. Недостатнє фінансування сільських та міської бібліотек, а саме на 

придбання книжкової продукції.  

3. Недостатнє  фінансування  сільських бібліотек  з покращення  матеріально-

технічної бази. 

 

17. Екологія 
 

Одними із проблемних питань на території Пологівського району - 

ситуація у сфері поводження з непридатними  та забороненими  до    

використання   отрутохімікатами. 

 З метою вирішення актуального питання поводження з непридатними 

та забороненими до використання ХЗЗР розроблена Програма поводження з 

токсичними відходами в Пологівському районі. 

Постійно діючою комісією з питань безпечного поводження з 

забороненими і непридатними до використання в сільському господарстві 

хімічними засобами захисту рослин щороку здійснюються перевірки складів 

отрутохімікатів, розміщених на території району, щодо дотримання правил 

зберігання отрутохімікатів, їх небезпеки для навколишнього природного 

середовища і здоров’я людей та проводиться інвентаризація місць 

накопичування заборонених і непридатних до використання в сільському 

господарстві ХЗЗР, а також по можливості вирішується актуальне питання 

щодо утилізації непридатних та заборонених отрутохімікатів, які 
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зберігаються в безхазяйних складах отрутохімікатів, розташованих на 

території району. 

 На даний час на території району нараховуються 7 складів 

отрутохімікатів, де накопичилися та зберігаються  106,602 т непридатних та 

заборонених  до використання отрутохімікатів,  в тому числі 4 складських 

приміщень є безхазяйними  та 3 склади, які  мають власника ( ТОВ «Україна 

Нова», ПП «А/Ф «Григорівська», ТОВ «Динаміка»).   

Друге проблемне питання - це збирання, розміщення та захоронення 

ТПВ, а саме: відсутність комунальних підприємств в сільських радах по 

збиранню ТПВ; відсутність полігонів; відсутність коштів на виконання 

заходів по будівництву полігонів ТПВ .  

За недостатністю коштів сільські ради не мають змоги організувати 

комунальні підприємства по збору та вивезенню сміття. Але виконкоми 

сільських рад постійно контролюють можливі місця утворення відходів, 

періодично перевіряються та приймаються міри по їх ліквідації. У зв’язку з 

відсутністю власного транспорту роботу по ліквідації стихійних 

сміттєзвалищ та благоустрою території допомагають виконувати організації, 

агрофірми та приватні підприємства. 

 На сьогодні виготовлено 21 паспорт місць видалення відходів (МВВ).  

На території Пологівського району існує 8 заказників місцевого 

значення, загальна площа яких становить 289,0624 га. 

  

 В межах Воскреснської сільської ради: 

- державна комплексна пам’ятка природи місцевого значення 

ботанічний заказник «Цілинна ділянка» площею 3,0 га створена на підставі 

рішення виконавчого комітету Запорізької обласної ради № 253 від 

29.05.1980 року;      

- державна комплексна пам’ятка природи місцевого значення 

ботанічний заказник «Цілинна ділянка» площею 3,1 га створена на підставі 

рішення виконавчого комітету Запорізької обласної ради № 7 від 17.08.1999 

року;    

- геологічна пам’ятка природи місцевого значення «Велика кам’яна 

скеля» біля річки Суха Конка, площею 3,0 га створена на підставі рішення 

виконавчого комітету Запорізької обласної ради № 315 від 25.09.1984 року; 

 - ландшафтний заказник місцевого значення «Нова Дамба», площею 

146,7274 га створена на підставі рішення виконавчого комітету Запорізької  

обласної ради від 28.08.2014 № 22. 

В межах Інженерненської сільської ради: 

 - державна комплексна пам’ятка природи місцевого значення 

ботанічний заказник «Цілинна балка» площею 50,0 га створена на підставі 

рішення виконавчого комітету Запорізької обласної ради № 7 від  17.08.1999 

року.  

В межах  Григорівської сільської ради: 

- ландшафтний заказник місцевого значення «Болотяні місця» 

площею 14,6 га, створений на підставі рішення обласної ради від 05.07.2011 

№ 12.  
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- ландшафтний заказник місцевого значення «Верхів’я річки Малої 

Токмачки» площею 44,5 га, створений на підставі рішення  обласної ради 

від 22.11.2012 № 28; 

- ландшафтний заказник місцевого значення «Балка Куркулі» площею 

24,1350 га, створений на підставі рішення  обласної ради від 27.08.2015 № 36. 

   Охоронні зобов’язання покладені на сільські ради. 

      Робота по збільшенню територій природно-заповідного фонду місцевого 

значення  у Пологівському районі продовжується. 

 

Проблемні питання : 

 

1.Корегування або розробка нових генеральних планів забудови, 

особливо міста та сільських населених пунктів району. 

2.Покращення санітарно-технічного стану водогінних споруд з метою 

забезпечення населення району питною водою гарантованої якості. 

Проведення відомчого лабораторного контролю питної води. 

3.Забруднення атмосферного повітря від стаціонарних джерел 

забруднення. 

4.Відсутність комунальних підприємств при сільських радах для 

обслуговування водопровідних і каналізаційних мереж та вивозу сміття. 

5.Будівництво полігону твердих побутових відходів та зливної станції 

для м.Пологи. 

6.Проведення капітальних ремонтів каналізаційних мереж та 

каналізаційно-насосних станцій м.Пологи. 

7.Утилізація заборонених, непридатних хімічних засобів захисту 

рослин. 

 

 

18. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ 

Основні проблемні питання, які необхідно вирішити по Пологівському 

району наведено у розділі 5. 

 

 

 

  
 


