
Паспорт  

соціально-економічного розвитку Вільнянського району 

(за підсумками 2017 року) 

 

1.Загальні відомості 
Вільнянський район входить до складу районів Запорізької області.  

Район утворено 10 грудня 1924 року, до 1935 року  мав назву 

Софіївський, до 1966 року - Червоноармійський, а з  1966  року  -  

Вільнянський з  районним  центром Вільнянськ, назва якого пішла від назви 

річки Вільнянки. 

Вільнянський район розташований у північній частині Запорізької 

області. Загальна площа району 1,27248 тис. га., (в т.ч.  

сільськогосподарські  землі 1,13431 тис.га.;  

сільськогосподарські угіддя –0,110299 тис.га.), 

що становить 4,7% від загальної площі області.  

З півночі район межує з Дніпропетровською областю, зі сходу - з 

Новомиколаївським районом, із півдня - з Оріхівським і Запорізьким 

районами і на заході межа району проходить по р. Дніпро. Районний центр                    

м. Вільнянськ знаходиться на відстані 20 км від обласного центру -                                   

м. Запоріжжя. 

Наявна чисельність населення району станом на 01.01.2018 

становить  46,750 тис.чол 

Число адміністративних одиниць всього – 107, в тому числі: 

- міст районного значення    - 1 

- селищ    - 1 

- сільських населених пунктів    - 105    

Кількість рад всього -  19, в тому числі: 

- міська - 1 

- селищна - 1 

- сільська - 15 

- об’єднані громади - 2 

Кількість депутатів – 324 чол., в тому числі: 

- обласної ради - 3; 

- районної ради - 32;     

- міської ради - 25; 

- селищної ради - 14; 

- сільських рад  - 250. 

Продовжується негативна тенденція  щодо  скоpочення  сеpедньоpічної 

чисельності наявного населення в pайоні. За 2017 рік природне скорочення 

відбулося в кількості 395 чоловік (народилося 423 дитини, померло – 818 

чоловік), за рахунок міграції, кількість наявного населення скоротилося на 71 

чоловік. Тобто, якщо на початок року наявна кількість населення складала – 

47,2 тис.чоловік, на кінець року чисельність зменшилася до 46,75 тис.чол.  

З наявних корисних копалин на території району  відомі лише 

будматеріали: каолінові глини та пісок. На межі з Оріхівським районом біля                
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с. Купріянівка є невеликі запаси бурого вугілля. Особливої уваги заслуговують 

родовища граніту. 

На території району добуває граніт промислове підприємство ВАТ 

"Янцівський гранітний кар'єр". Добування піску здійснюється біля                     

с. Микільське (Московська сільська рада). 

В районі проводяться геологорозвідувальні роботи по  видобутку 

каоліну. Близько міста Вільнянська (с. Біляївка, Павлівська сільська рада)  

виявлені великі поклади каолінових глин.  

 

2. Сільське господарство 

Незважаючи на економічні труднощі та відсутність дощів, 

сільськогосподарськими підприємствами району отримано валовий збір 

зернових та зернобобових культур 91,4 тис. тонн при середній урожайності 26,5 

ц/га, в тому числі: 

пшениці 70,4 тис. тонн, урожайність – 28,0 ц/га; 

ячменю – 12,0 тис. тонн, при урожайності 23,5 ц/га, 

гороху намолочено 2,2 тис. тонн при урожайності 17,8 ц/га, 

кукурудзи намолочено 6,7 тис. тонн, при середній урожайності 22,4 ц/га. 

соняшнику 56,0 тис. тонн, середня урожайність становить 17,3 ц/га. 

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації у 2017 році 

проведено 11 нарад – семінарів з керівниками сільгосппідприємств району на 

яких обговорювалися питання реалізації державної політики у галузі сільського 

господарства та фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва з 

державного бюджету, залучення інвестицій, створення привабливих умов для 

приватного інвестування у тваринництво та галузь землеробства, підвищення 

ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, 

збереження внутрішньогосподарської меліоративної системи району, що 

сприятиме збільшенню обсягів виробництва валової продукції сільського 

господарства.   

Сільськогосподарськими підприємствами впроваджуються новітні 

інтенсивні технології при вирощуванні сільськогосподарських культур, які 

забезпечують зниження енергетичних витрат, підвищення ефективності 

родючості ґрунтів, захисту їх від ерозії, покращення гумусового балансу і 

будови ґрунтів, зменшення непродуктивних втрат поживних речовин і вологи, 

забезпечення скорочення строків виконання польових робіт.  

Протягом 2017 року керівники сільськогосподарських підприємств району 

брали активну  участь  у наступних заходах:  виставка "Агротехсервіс – 2017" у 

виставковому центрі "Козак Палац" м. Запоріжжя,  практичному семінарі по 

обговоренню поточної ситуації та перспектив реформування державної 

підтримки агропромислового комплексу у м. Мелітополь та 1-му 

спеціалізованому міжнародному Запорізькому екологічному форумі  "Еко 

Форум-2017", семінар-громадські слухання "Земельна реформа. Міфи і 

реальність щодо зняття мораторію на землі сільськогосподарського 

призначення". 
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Господарства, в яких виконувалися всі технологічні процеси, 

використовувалися насіння високих репродукцій і застосовувалися рекомендації 

наукових досліджень отримали найвищу урожайність ранніх зернових культур, 

а саме: ФГ "Чайкін" - 60,0 ц/га, СВК "Вільнянськ" - 59,5 ц/га, ТОВ "Агрофірма 

"Матвіївка"- 48,0 ц/га, ТОВ "Прогрес - Агро" - 39,0 ц/га. 

Сільськогосподарськими підприємствами постійно проводиться 

поновлення парку сільськогосподарської техніки сучасними 

високопродуктивними енергозберігаючими машинами та механізмами. 

Сільгосптоваровиробниками району протягом 2017 року освоєно власних 

коштів 86,5 млн. грн. для  придбання обладнання та сільськогосподарської 

техніки. Придбано 25 одиниць техніки, в тому числі 7 тракторів, 5 сівалок, 

вантажний автомобіль, 3 культиватори, машину для внесення мінеральних 

добрив та 8 одиниць іншої техніки. 

На території  Вільнянського району знаходиться 20,5 тис. га зрошуваних 

земель. Для подальшого використання поливних земель та недопущення 

знищення внутрішньогосподарських меліоративних систем, розпорядженням 

голови Вільнянської райдержадміністрації від 25.05.2017 № 224 "Про 

забезпечення збереження меліоративних систем і мереж водопостачання" було 

затверджено склад постійної діючої оперативної групи з контролю за 

збереженням меліоративних систем і мереж водопостачання. 

Тваринницька галузь у районі представлена 11 сільськогосподарськими 

підприємствами, із них 10 підприємств займаються свинарством. Селекційно-

генетичною роботою по підвищенню потенціалу м’ясності свиней займається 

ТОВ "БСК". Керівник господарства Сеніва Т.О. співпрацює з кафедрою 

генетики та розведення тварин Дніпропетровського державного аграрного 

університету. Господарство закуповує і впроваджує лінії м’ясного напрямку 

зарубіжних порід "Ландрас", "Дюрок" та вітчизняних порід "Полтавська м’ясна" 

та "Дніпропетровський м’ясний тип". З початку року господарство збільшило 

поголів’я свиней: на 1400 голів. 

Станом на 01.01.2018 року поголів'я свиней в районі у порівнянні з 

відповідним періодом минулого року збільшилося на 1505 голів і становить 

14468 одиниць. 

Незважаючи на проведену роз’яснювальну роботу з керівниками 

сільгосппідприємств району щодо стабілізації та нарощуванню поголів’я 

великої рогатої худоби,  її чисельність у порівнянні з відповідним періодом 

минулого року зменшилася на 24 голови і станом на 01 січня поточного року 

склала  всього 22 одиниці, у тому числі корів 15 голів. Поголів’я великої рогатої 

худоби збереглося в Любомирівському психоневрологічному інтернаті, вся 

продукція використовується для власних потреб. 

З метою проведення моніторингу стану використання земель 

сільськогосподарського призначення всіх форм власності, в районі було 

розпочато захід "Врожай 2017". 

 В рамках проведення даного заходу робочою групою обстежено земель 

сільськогосподарського призначення державної власності – 22509,0622 га, 
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колективної власності - 4333,452 га, приватної власності – 71137,3342 га, 

комунальної власності – 300,2558 га.  

Встановлено факти використання земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення без оформлення правовстановлюючих 

документів. Про факти виявлених порушень земельного законодавства, було 

повідомлено правоохоронні органи та Головне управління Держгеокадастру у 

Запорізькій області.  

За результатами розгляду звернень Вільнянської районної державної 

адміністрації за фактами використання земель сільськогосподарського 

призначення без оформлення правовстановлюючих документів, Вільнянським 

відділенням поліції Пологівського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Запорізькій області зареєстровано 2 кримінальних 

провадження.  

В ході проведення заходу "Врожай-2017" добровільно оформлено 148 

найманих працівників. Розмір легалізованого в рамках заходу доходу та 

додаткових надходжень до бюджету складає 311,19 тис. грн.  

До бюджетів усіх рівнів вдалося залучити додаткові кошти у розмірі 

464,164 тис. грн.  

Проблемні питання агропромислового комплексу 

Вільнянського району 

Проблемні питання Пропозиції щодо їх вирішення 

Відсутність 

державного 

фінансування на 

проведення 

інвентаризації лісів  

Прийняти обласну цільову Програму щодо 

співфінансування заходів по проведенню 

інвентаризації полезахисних смуг району. 

Утилізація 

непридатних до 

використання у 

сільському 

господарстві хімічних 

засобів захисту рослин 

за рахунок коштів  

обласного бюджету на 

території Дніпровської  

та Привільненської 

сільських рад 

Включити до обласної комплексної Програми 

охорони довкілля, раціонального використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки заходи з утилізації непридатних до 

використання у сільському господарстві хімічних 

засобів захисту рослин за рахунок коштів  обласного 

бюджету на території Дніпровської (біля 800 кг) та 

Привільненської (близько 2 т забрудненої землі) 

сільських рад 

 

3. Промисловість 

Промисловість Вільнянського району представлена 21 підприємством 

добувної та переробної промисловості, які формують показник обсягу 

реалізованої продукції району. Незважаючи на складний фінансовий стан, 

майже всі промислові підприємства району продовжують вживати заходи 

спрямовані на випуск конкурентоздатних видів продукції, оптимізацію 
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структури промислового виробництва, розширення коопераційних зв'язків, 

освоєння нових ринків збуту виробленої продукції. 

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг за 2017 рік склав 

1812,1 млн.грн, що більше показника аналогічного періоду минулого року на 

417,7 млн. грн., або на 30%.  

Питома вага району в загальнообласному обсязі реалізованої продукції 

становить 1 %. 

Лідером серед промислових підприємств району залишається ТОВ 

«Агророінвест 08», який виробляє 66,3% всього загального районного обсягу 

промислової продукції.  

Також, найбільша питома вага обсягів реалізації промислової  продукції в 

загальному обсязі належить ТОВ НВП «Ріст» – 9,3%, ТОВ «Вільнянський 

молокозавод» – 5,6%, ТОВ «РИТМ» – 4,8%, ТОВ «УНМАК ПЛЮС» – 4,2%,  

ТОВ «Рідна хата» - 2,3%, ТОВ «Муліно Трейд» - 1,7%, ПАТ «Янцівський 

гранітний кар’єр» та  ТОВ «ВКП Запоріжпак» - 1,4%. 

 

Проблемні питання: 

 висока зношеність основних виробничих фондів, тенденція до 

випереджаючого вибуття основних засобів над їх надходженням; 

 висока енерго - та матеріалоємність продукції промисловості, яка 

негативно впливає на її конкурентоспроможність; 

 значна насиченість внутрішнього ринку товарами легкої 

промисловості, які завозяться за заниженою митною вартістю, що ставить в 

нерівні та невигідні умови вітчизняного товаровиробника; 

 постійне стабільне зростання закупівельних цін на матеріально-

технічні ресурси, енергоносії, сировину при зниженні (уцінці) вартості 

продукції виробників, в результаті чого збільшуються витрати, зменшуються 

прибутки та рентабельність; 

 втрата ринку збуту у зв’язку з розірванням договірних відносин з 

Росією. 

 

4. Зовнішньоекономічна діяльність 

Статистичні показники в розрізі районів за 2017 рік Головним 

управлінням статистики в Запорізькій області  не надавались. 

 

5. Капітальне будівництво 

За останні роки в будівельній галузі району  спостерігається позитивний 

ріст об’єму виконаних будівельних робіт: 

2013 рік -  8,8 млн.грн.. 

2014 рік – 16,0 млн.грн. 

2015 рік -  26,3 млн.грн. 

2016 рік – 29,708 млн.грн. 

Обсяг виконаних будівельних робіт підприємствами  району за  2017 рік 

становив 43,5 млн. грн., або більше проти 2016 року на  46,5%  що в грошовому 
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еквіваленті становить 13,8 млн.грн.  

Частка обсягів робіт, виконаних будівельними підприємствами району у 

загальному обсязі області залишалася майже на рівні 2016 року 1,8% (1,9% -

2016 рік). 

 В цілому за рік введено в експлуатацію 3113 м.кв. (2016 рік - 2220 м кв. ) 

загальної площі житла , що становить  3% до загального обсягу по області та 

складає 140,2% до факту за 2016 рік. 

За обсягом прийнятого в експлуатацію житла Вільнянський район займає 

3 місце серед районів області. 

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг  на 2017 рік в 

бюджетах міськселищсільвиконкомів передбачалися кошти в сумі                       

11602,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду  в сумі 7601,3 тис.грн. та по 

спеціальному фонду – 4001,1 тис. грн. Фактичні видатки  за 2017 рік склали 

11131,8 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 7165,2 тис.грн. 

(виготовлення паспортів та проведення поточного ремонту доріг) та 

спеціального фонду – 3966,6 тис.грн. (проведення капітального та поточного 

ремонту доріг населених пунктів) 

 

5.1  Інвестиції 

За обсягами  капітальних інвестицій за 2017 рік Вільнянський район 

посідає  10 місце серед районів області. Обсяг інвестицій за 2017 рік по району 

склав 159,229 млн.грн., що становить 1,1% до загального обсягу капітальних 

інвестицій по області. В порівняні з 2016 роком вони зменшилися на 14,2%  або 

на 26,4 млн.грн. (185,67 млн.грн.). 

З метою залучення потенційних учасників різноманітних конкурсів 

проектів та програм в Міжнародних Інвестиційних Форумах, які 

організовуються Запорізькою облдержадміністрацією, Запорізькою обласною 

радою, Запорізькою торгово-промисловою палатою, райдержадміністрацією 

постійно поширюється відповідна інформація через засоби масової інформації, 

а саме: в районній газеті «Дніпровські вогні» та на офіційному веб-сайті 

райдержадміністрації (http://vilnyansk-rda.gov.ua). 

Незважаючи на складне фінансове становище більшості підприємств 

промислового виробництва району все ж вдалось закріпити позитивні 

тенденції. З метою підвищення технологічного рівня виробництва, 

реконструкції і технічного переоснащення підприємств, впровадження 

сучасних енергоефективних технологій і обладнання та забезпечення 

підвищення соціальних стандартів на промислових підприємствах регіону 

реалізуються  такі проекти: 

На початку листопада 2017 року ТОВ «НВП «РІСТ» запущено нове 

виробництво: ділянку по обробці листового металу, який, по суті, став візитною 

карткою підприємства. На ділянці працює 4 одиниці нового сучасного 

обладнання німецької фірми TRUMPF, залучені кращі фахівці підприємства. 

Його запуск дозволив підприємству вийти на принципово новий рівень 

виробництва, на порядок збільшити якість продукції, що випускається. В тому 
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числі, з'явилася можливість самостійно виробляти вироби, які раніше 

замовлялися у постачальників. 

ТОВ "Муліно Трейд", яке займається виробництвом борошномельно – 

круп'яної продукції у 2017 році здійснив модернізацію турбіни 

борошномельного комплексу, що надало можливість збільшити потужність 

виробництва та зменшити шумовий ефект. Також, з метою розширення 

асортименту продукції на даному підприємстві у 2017 році розпочато 

будівництво цеху з виготовлення гранульованих висівок. 

ТОВ «Вільнянський молокозавод», яке займається переробкою молока, в 

2017 році розпочато будівництво цеху по виготовленню кисло-молочної 

продукції (сметана, кефір), що значно розширить асортимент виробництва. У 

2018 році планується реконструкція побутових приміщень, цеху по 

виробництву казеїну та благоустрою території.  

У 2017 році на умовах співфінансування впроваджено  наступні об’єкти 

на загальну суму 1699,6 тис. грн, в тому числі: 1249,9 тис. грн. з обласного 

бюджету та 449,7 тис. грн. з місцевого: 

 «Капітальний ремонт крівлі будинку культури в смт. Кам’яне,                        

вул. Центральна,7 В Кам’яної селищної ради Вільнянського району Запорізької 

області» – 297,6 тис. грн. (обсяг субвенції – 269,4 тис. грн.); 

 «Капітальний ремонт крівлі прибудови блоку  № 2 та № 3 будівлі 

Вільнянської загальноосвітньої школи І-Ш ступенем №3 Вільнянської ради 

Запорізької області по адресу: м. Вільнянськ вул. Бочарова, 11» – 280,6 тис. грн. 

( обсяг субвенції – 233,3 тис. грн.); 

 «Капітальний ремонт крівлі будівлі Центру дитячої та юнацької 

творчості ім. Гнаровської Вільнянської районної ради» – 304,1 тис. грн.  (обсяг 

субвенції – 298,2 тис. грн.);  

 Придбано комплект комп'ютерної техніки для Центру дитячої та 

юнацької творчості ім. Гнаровської Вільнянської районної ради – 17,4 тис. грн. 

(обсяг субвенції – 13,6 тис. грн.); 

 Придбано автомобіль для комунального закладу «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» за рахунок субвенції у сумі 199,9 тис. грн.; 

 Придбано апарат УЗД для Вільнянської центральної районної 

комунальної лікарні – 600,0 тис. грн. (обсяг субвенції – 235,5 тис. грн.). 

На утримання та ремонт доріг комунальної власності на 2017 рік 

міськселищсільвиконкомами заплановано власних коштів у сумі 11,1 млн. грн., 

в тому числі на капітальні ремонти – 4,6 млн. грн. на поточні – 6,5 млн.грн. 

Фактично освоєно коштів – 10,6 млн.грн., в тому числі на капітальні ремонти 

4,5 млн. грн.,  на поточні – 6,1 млн. грн.   

Також, в 2017 році з місцевих бюджетів виділені кошти на проведення 

робіт з вуличного освітлення населених пунктів району на загальну суму  

6871,1 тис.грн., в тому числі: Вільнянською міською радою - 1080,5 тис.грн., 

Люцернянською сільською радою  – 583,6 тис.грн., Дніпровською –                   

1005,9 тис.грн., Московською – 469,1 тис.грн., Любимівською – 402,9 тис.грн., 

Максимівською – 578,6 тис.грн., Тернівською – 159,7 тис.грн., Михайлівською 

– 898 тис.грн., Солонянською – 140,2 тис.грн., Новогупалівською -                                
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22,6 тис.грн., Петро-Михайлівською - 129 тис.грн. та Павлівською об'єднаною 

громадою - 1401 тис.грн. 

Реалізовано заходи щодо благоустрою району: проведено реконструкцію 

площі «Фестивальна», придбано та встановлено 6 дитячих майданчиків, 4 

зупинкових комплекси, сміттєві баки, тощо на загальну суму 2635,9 тис.грн. 

За кошти Вільнянської міської ради проведено капітальній ремонт 

житлового фонду на суму 2219,5 тис.грн. та адміністративної будівлі  міської 

ради -  69,1 тис.грн. 

Михайлівською сільською радою проведено капітальній ремонт 

приміщення амбулаторії на суму 38,4 тис.грн. та капітальний ремонт будинку 

культури у с. Михайлівка на суму 329,66 тис.грн. 

Люцернянською сільською радою Вільнянського району придбано 

трактор Білорус МТЗ-82.01 – 529,4 тис.грн. 

Одним із заходів щодо залучення інвесторів до економіки району є 

цілеспрямована робота щодо покращення іміджу району, в тому числі сприяння 

у проведенні ярмарків та виставок підприємств-виробників району. Так, 

щорічно підприємства беруть участь у Покровському ярмарку в м.Запоріжжі, де 

представляються товари народного споживання та беруть участь у щорічному 

Сорочинському ярмарку. 

 

6. Прямі іноземні інвестиції 

Станом на 01.01.2017 прямі іноземні інвестиції по району становили  

12201,3 тис. $, які протягом року зменшилися на 380,9 тис. $ і на початок 2018 

року склали 11820,4 тис. $. Зменшення перш за все відбулося за рахунок 

коливання курсової різниці долару.  

Питання інвестиційної діяльності знаходиться на постійному контролі 

Вільнянської райдержадміністрації. З метою залучення як вітчизняних так і 

іноземних інвестицій в економіку району та покращення його іміджу 

забезпечено інформаційне наповнення та щорічне оновлення інвестиційного 

паспорту Вільнянського району. 

Протягом 2017 року неодноразово проводились наради та обговорення з 

керівниками промислових та сільськогосподарських підприємств району щодо 

можливості та необхідності залучення інвестицій та надавались анкети 

інвестиційних проектів.  

Пріоритетними галузями розвитку економіки та підприємств району, які 

мають високий потенціал, найбільшу інвестиційну привабливість і потребують  

першочергового залучення інвестиційних ресурсів можуть бути 

агропромисловий сектор, промисловість, будівництво, енергозбереження, 

туризм, житлово-комунальне господарство, екологічна безпека. 

Протягом 2017 року райдержадміністрація спільно з керівниками органів 

самоврядування  району брали активну участь в різних конкурсах проектів та 

програм,  направлених  на розвиток місцевого самоврядування, зокрема: 

Гнаровська сільська рада отримала грант Міжнародного дитячого фонду 

ООН "ЮНІСЕФ" на суму 2,1 млн.грн. на реконструкцію будівлі КДНЗ 
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"Дитячий садок "Гнаровчата". Розпорядником коштів є Міжнародний дитячий 

фонд. На даний час на цьому об'єкті виконання робіт склало близько 70-75% .  

Дружелюбівська сільська рада взяла участь у конкурсі  інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 

році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. На конкурс 

був наданий пакет документів по об’єкту "Реконструкція водопроводу 

с.Дружелюбівка Вільнянського району Запорізької області", який отримав 

позитивний висновок експертизи. Вартість проекту складає 1537,081 тис.грн, з 

яких передбачається  виділення коштів з ДФРР -  1383,279 тис.грн. та власні  

кошти сільської ради – 153,802 тис.грн.. 

 Антонівською сільською радою направлено 2 проекти на участь у 

конкурсному відборі  інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку 

по об'єктам "Реконструкція водопровідної мережі від с.Антонівка до 

с.Володимирівка Вільнянського району Запорізької області" та "Реконструкція 

водопровідної мережі до с.Антонівка Вільнянського району Запорізької 

області". Проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі.  

Також, Антонівською сільською радою готуються  ще 2 проекти для 

участі  у 2018 році на конкурсний відбір, а саме: "Реконструкція водопровідної 

мережі до с.Зелений Гай Вільнянського району Запорізької області" та 

"Реконструкція водопровідної мережі до с.Антонівка Вільнянського району 

Запорізької області". 

 

7. Житлово - комунальне господарство 

На території Вільнянського району послуги з централізованого 

водопостачання надають КП "Водоканал" Запорізької міської ради та 15 

сількомунгоспів. Протяжність мереж водопостачання у районі становить                

613,7 км; потребують капітального ремонту та заміни близько 60 % мереж.   

Тарифи на послуги водопостачання для населення становлять від                   

7,092 грн/м3 (КП "Водоканал" – приватний сектор) до 18,00 грн/м3  КП 

"Павлівський сількомунгосп"). Рівень оплати населенням послуг з 

водопостачання становить 105%. 

Централізованим водопостачанням забезпечено 63 населених пункти 

району. В 44 сільських населених пунктах району відсутнє централізоване 

водопостачання, водопостачання забезпечується привозною водою або 

колодязною. Вартість привозної води – від 150,0 грн. до 300,0 грн. за 1 м3. 

Послуги з централізованого водовідведення на території району надає  КП 

"Облводоканал" Запорізької обласної ради та  4 сількомунгоспи. 

Інформування населення про якість питної води, яка надходить на 

підпорядкованій території, здійснюється постійно через місцеві засоби масової 

інформації.  

Відокремленим підрозділом "Вільнянський міжрайонний відділ ДУ 

"Запорізькій обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби України"  

здійснюється моніторинг за якістю питної води, води відкритих водоймищ, що 

використовуються для господарсько-питного водопостачання.  
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З метою забезпечення населення якісною питною водою та сталим 

водопостачанням у 2017 році введені в експлуатацію об’єкти: "Реконструкція 

зовнішнього водопроводу по вул. Металістів у м. Вільнянську Запорізької 

області", та "Водопровід по вул. Садовій у с. Вільнянка Вільнянського району 

Запорізької області", завершені будівельні роботи з реконструкції 

водопровідної мережі у с. Семененкове. 

Послуги з централізованого опалення надає Орендне виробниче 

управління житлово-комунального господарства м. Вільнянськ. Тариф для 

населення становлять 856,04 грн./Гкал (житлові будинки з теплолічильниками) 

та 13,23 грн. за 1м2 опалювальної площі (житлові будинки без 

теплолічильника); інші споживачі – 10,33 грн./м2.  

Рівень оплати населенням послуг з теплопостачання становить 94%. 

Заборгованість населення за ці послуги становить 4,8 млн. грн. Основна сума 

заборгованості – борги минулих років. 

З метою зменшення заборгованості населення за послуги 

теплопостачання ОВУЖКГ проводить реструктуризацію боргів. У 2017 році 

укладено більш ніж 40 договорів з боржниками на суму близько 160,0 тис. грн. 

Послуги з утримання будинків, споруд та прибуткової території, з 

вивезення твердих побутових відходів надає КП "Вільнянський міськкомунгосп 

Запорізької області".  

Тариф з утримання будинків, споруд та прибуткової території для 

населення становить 1,989 грн/м2. Тариф з вивезення твердих побутових 

відходів становить 9,97 грн. на 1 особу. Рівень оплати населенням послуг з 

вивезення ТПВ становить 96%. 

Розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії – 100 %.   

ОСББ. 

В районі створено 8 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ) та 1 ЖБК, з них в м. Вільнянськ – 7 ОСББ та 1 ОСББ – в селищі 

Кам’яне. 

У 2017 році ОСББ у районі не створювалися. Під час проведення зборів 

мешканців у 63 багатоквартирних будинках комунальної власності міської 

ради, мешканці визначилися на користь управителя без створення ОСББ. На 

теперішній час угоди з управителем КП "Вільнянський міськкомунгосп 

Запорізької області" уклали 44 багатоквартирних житлових будинки. 

Скраплений газ. 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570 

"Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, 

газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу" та від 20.11.2003 

№1790 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з 

постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення 

та інших споживачів" спеціалізованими підприємствами області здійснюється 

поставка скрапленого газу для потреб населення. Поставку скрапленого газу за 

соціально-прийнятною ціною в Вільнянському районі здійснює спеціалізоване 

підприємство ТОВ "Запоріжспецтрансгаз". Станом на 01.01.2018 в районі 

налічується 2181 споживачів скрапленого газу. 
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На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 01.04.2016  

№ 143 "Про проведення моніторингу ситуації з реалізації скрапленого газу для 

потреб населення" Вільнянською райдержадміністрацією здійснюється 

щоквартальний моніторинг. За 12 місяців 2017 року населенню району було 

реалізовано 45,087 тон - або 2147 балонів аукціонного скрапленого газу, 1,7 тон 

комерційного газу (81 балон). 

Електроенергія. 

 За даними ВАТ "Запоріжжяобленерго" за 2017 рік споживачами 

Вільнянського району спожито електроенергії 118 млн. 342 тис. 178 кВтч., 

рівень розрахунків складає 102% від товарної відпустки. В тому числі рівень 

розрахунків: підприємств житлово-комунального господарства складає 98%; 

населення – 96%; сільгоспспоживачів – 100,0 %; установ та організацій 

місцевого бюджету – 101%; державного бюджету - 130%, промислових 

підприємств – 104%. 

Станом на 01.01.2018 загальна заборгованість споживачів Вільнянського 

району за спожиту електроенергію становить 10,684 млн.грн., при цьому за 

2017 рік сума боргу зменшилася на 706,7 тис.грн.  

 

8. Транспорт та зв'язок 

8.1. Транспорт 

Районний центр м. Вільнянськ знаходиться на відстані 20 км від 

обласного центру - м. Запоріжжя. 

Район перетинають 2 автомобільні дороги державного значення: 

Запоріжжя-Донецьк (Н-15) та Харків - Сімферополь – Алушта - Ялта (М-18).  

Протяжність автомобільних доріг по району складає 470,7 км, в тому 

числі: державного значення – 61,4 км ( 28,8 км – міжнародного значення, 32,6 

км – національного) та 409,3 км – місцевого значення ( 116,2 км  - обласного, 

293,1 км - районного значення).  

Загальна протяжність доріг в межах та поза межами населених пунктів за 

останньою інформацією складає 468,3 км, в тому числі з твердим покриттям – 

317,8 км, загальна протяжність доріг комунальної власності району складає 

290,7 км (по м. Вільнянську – 65,6 км), в тому числі 194,7 км з твердим 

покриттям (по м. Вільнянську – 34,4 км). Потребують капітального та 

поточного ремонту майже 75%  всіх доріг. 

Район налічує 13 автомобільних мостів, загальною протяжністю 438 

пог/м,  які знаходяться у задовільному стані.  

Є 4 магістральні трубопроводи:  

 Аміакопровід Тол’яті - Горлівка - Одеса УДП "Укрхімтрансаміак"– 

26,6 км; 

 Газопровід  УМК "Харківтрансгаз" ШДКРІ –Запоріжжя – 27,9 км; 

 Газопровід  УМК "Харківтрансгаз" ШДКРІ – Енергодар – 28,7 км; 

 Водовід ДКП "Облводоканал" с. Люцерна – смт. Новомиколаївка – 41 

км. 
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З півночі на південь район перетинає залізнична магістраль 

Придніпровської залізниці Харків-Севастополь та автодорога загального 

користування державного значення Харків-Сімферополь. На південно-західній 

частині району проходить автодорога загального користування державного 

значення Запоріжжя -Донецьк.  

Залізнична колія є головною транспортною магістраллю по перевезенню 

вантажів і пасажирів на Кримському напрямку і на сортувальну станцію 

Запоріжжя - Ліве.  

Експлуатаційна довжина колій залізничного транспорту –52 км, довжина 

електрифікованих колій – 48 км. 

У Вільнянському районі є 4 залізничні станції: 

Новогупалівка – проміжна станція має 3 колії для пропуску вантажних та 

пасажирських поїздів, за обсягом роботи віднесено до 5 класу. 

Вільнянськ – за основним призначенням та характером роботи це 

вантажна станція, за обсягом роботи відноситься до 3 класу.  Станція виконує 

пропуск пасажирських поїздів дальнього та міського сполучення, прийом та 

пропуск вантажних поїздів. Станція має 6 колій загального користування, до 

яких примикають 5 під’їзних колій. До станції Вільнянськ примикає 3 

напрямки: з Синельниково, з Запоріжжя -І, з  Запоріжжя - Лівого. 

Янцево – вантажна станція, віднесена за обсягом робіт до 4 класу, має 7 

колій, до яких примикає під’їзна колія Янцівського гранітного кар’єру. 

Роз’їзд 11 км – проміжна станція для пропуску вантажних поїздів 

приміського сполучення.  

Авіакомпанії на території району відсутні. Відстань до аеропорту 

м.Запоріжжя близько 22 км. Річковий та морський транспорт на території 

району відсутні. Відстань до річкового порту м. Запоріжжя понад 30 км, до 

найближчого морського порту м.Бердянськ - близько 220 км. 

Перевезення вантажів автотранспортом загального користування 

За 2017 рік перевезення автомобільним транспортом вантажів 

становить 260,2 тис. тон, що на 7,1 тис. тон більше проти 2016 року, або на 

2,8% (січень-грудень  2016 р. – 253,1 тис. тон). Вантажооборот за січень-

грудень склав 18,3 млн.ткм,  що становить 91,9%  до 2016 року (9,9 млн.ткм).  

Перевезення пасажирів автотранспортом загального користування 

З вересня 2013 року  перевізник – ТОВ «Фортшрітт», який 

зареєстрований на території Вільнянського району,   припинив перевезення 

пасажирів за напрямком Запоріжжя – Вільнянськ - Солоне і тепер на даному 

маршруті перевезення здійснює запорізький перевізник – ТОВ «Профтаксі 1». 

В зв»язку з цим статистичні дані щодо перевезення пасажирів автотранспортом 

загального користування по району відсутні. 

 

8.2. Зв’язок 

Послуги зв’язку на території Вільнянського району надає станційно-

лінійне відділення РТЦ № 531 м. Вільнянск, Запорізької філії ПАТ 

"Укртелеком".  
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Забезпеченість основним (стаціонарним) телефонним зв’язком району 

станом на 01.01.2018 складає 5470 од., що менше проти 2016 року на 14,3%, або 

на 914 од. Зменшення абонентов  в першу чергу виникає через ліквідацію 

стаціонарних телефонів у юридичних осіб та  зниження попиту населення на 

стаціонарні телефони.  

Для абонентів, що  користуються   Інтернет – зв’язком  ПАТ 

“Укртелеком» ще у 2012 році придбало нове  сучасне обладнання і на базі 

новітніх технологій користувачам надаються більш якісні послуги.  

Кількість користувачів мережі Інтернет станом на 01.01.2018 становила  

1958 абонентів і у порівняні з 2016 роком їх кількість зменшилася  на 559 од, 

або на 22,2%. Таке зменшення користувачів мережею Інтернет відбулося через 

перехід користувачів до інших інтернет-провайдерів.  

ПАТ "Укртелеком" продовжує надавати населенню району  додаткові 

послуги, такі як - "будильник", визначення номеру по заказу клієнта, 

переадресація дзвінків, скорочений набір номерів та "конференц -  зв’язок" та  

послугу - інтерактивне телебачення. Такими послугами у 2017 році 

користувалося 525 абонентів, що більше проти минулого року на 64 од., або на 

13,9%   (у 2016 - 461 од.). 

У 2017 році розширено майданчик для надання послуг інтернету та 

інтерактивного телебачення в с.Михайло-Лукашево Вільнянського на 64 порти 

(у 2016 - 100 од.) і склало  164 порти,  або збільшилося на 64,0% . В с. Матвіївка 

, Вільнянського району майданчик для надання послуг інтернету та 

інтерактивного телебачення становив  192 порти (або збільшився проти 2015 

року у 4 рази).  

ПАТ «Укртелеком» продовжується надання безкоштовної послуги 

міжміського телефонного зв’язку на стаціонарні телефони по всій Україні 

протягом 8 годин. 

В районі є достатнє та якісне  покриття мобільним зв’язком послуг 

"Київстар" , «Лайф»,  "МТС" та "Три МоБ".  

Засобами масової інформації у Вільнянському районі є місцеве 

радіомовлення,  ТОВ «Редакція газети «Дніпровські вогні», яка випускається з 

1933 року. Газета виходить двічі на тиждень з разовим тиражом понад  5020 

тис.  шт. Робота редакції газети направлена в основному на висвітлення 

діяльності органів місцевого самоврядування та державного управління, 

територіальних громад. Видання є соціально-політичним, позапартійним. 

Редакція районного радіомовлення "Вільнянські вісті" - суспільно-

політична трибуна районної ради, виходить передачами три рази на 

тиждень. Засновниками редакції радіомовлення є Вільнянська районна рада.  
 

9. Торгівля та послуги 

На території району станом на 01.01.2018 діяло 352 підприємства 

роздрібної торгівлі, і їх кількість збільшилася проти  2016 року на 8 од. (2016 

році - 344 об’єкти).  
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З загальної кількості об’єктів  у сільській місцевості діяло – 154 од., у 

м.Вільнянську – 198, з загальною площею – 28452,5 м кв., з неї торгівельна 

складає – 17653,3 м. кв., в тому числі:. 

з продажу продовольчої групи товарів – 94 од.; 

промислової групи товарів – 130 од.; 

змішаної групи товарів – 128. 

Оптову торгівлю на території Вільнянського району здійснюють 8 

суб’єктів підприємницької діяльності з торговельною площею – 475,0 кв. У всіх  

юридичних осіб є в наявності оптові склади. 

В районі працює 32 підприємства ресторанного господарства  з загальною 

площею залу – 3279,0 м кв.  та з кількістю посадочних місць - 1588 них:  

кафе – 26 од.; 

їдалень – 4 од.; 

буфетів – 1 од. ; 

ресторан - 1 од.; 

З  32 об’єктів ресторанного господарства в сільській місцевості 

функціонує 24 об’єкти ресторанного господарства, у м. Вільнянську - 8 об’єктів. 

На території міста Вільнянська діють два ринки та торгівельний комплекс, 

а саме: 

- ринок "Центральний" по вул. Шевченка м. Вільнянськ – земельна 

ділянка для розміщення ринку використовується Вільнянським районним 

споживчим товариством згідно державного акту на право постійного 

користування землею серія ЗП № 001678, виданого Вільнянською міською 

радою 28.03.1996 року та зареєстрованого за № 592. Загальна площа  ринку 6652 

кв.м., спеціалізація ринку - продаж сільськогосподарської продукції, 

продовольчих і промислових товарів, риби, молочних та м’ясних виробів, 

господарських та будівельних товарів, запчастин для транспортних засобів, 

худоби та кормів. Кількість торгових місць на рику складає 569 од.; 

- міні-ринок по вул. Зачиняєва м. Вільнянськ – земельна ділянка для 

функціонування міні-ринку використовується ФОП Сичов-Мрочко О.О. на 

підставі договору оренди земельної ділянки укладеного з Вільнянською міською 

радою 05.07.2001 року, зареєстрованого у Вільнянському районному відділі 

земельних ресурсів 10.08.2001 року за № 1 та додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки від 28.12.2011 року.  Кількість торгових місць на 

ринку складає 20 од.; 

- торгівельний комплекс по пров. Гнаровської м. Вільнянськ – земельна 

ділянка для розташування торгівельного комплексу використовується ПП 

"Укрспецпромгруп-Лтд" на підставі договору оренди землі укладеного з 

Вільнянською міською радою 05.02.2008 року, зареєстрованого у Запорізькій 

регіональній філії Центру ДЗК 05.02.2008 року за № 040826000002. 

Вищезазначені об’єкти не належать до комунальної власності 

територіальної громади районного центру, а є приватною власністю юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців. 

В районі створені достатні умови для організації торгівлі в торгівельній 

мережі району та на ринках міста Вільнянська для товаровиробників. На 
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центральному ринку виділений окремий прилавок для торгівлі м'ясом 

безпосередньо товаровиробниками, працюють крамниці, кіоски. 

В минулі роки одним із промислових підприємств району, промислові 

площі якого знаходяться в центрі міста і розташовані неподалік біля 

центрального ринку, було прийнято рішення  про перепрофілювання їх під 

торгові площі і передачу в оренду суб’єктам підприємницької діяльності - 

фізичним особам. Близько 55 підприємців отримали можливість здійснювати 

свою діяльність.  

Внутрішній ринок споживчих товарів і послуг району  характеризується 

відсутністю товарного дефіциту, високим рівнем насиченості товарів 

продовольчої і непродовольчої групи, широким спектром різноманітних послуг 

для населення.  

Райдержадміністрацією постійно забезпечується моніторинг наявності в 

роздрібній мережі основних продуктів харчування та цін на них, а також 

проводиться аналіз їх обґрунтованості, вживаються заходи щодо недопущення 

безпідставного підвищення цін. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

15.02.2016 № 45 "Про вжиття заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі у 

Запорізькій області" розпорядженням голови райдержадміністрації від 

30.05.2016 № 339 створено відповідну робочу групу, до складу якої увійшли 

представники райдержадміністрації, місцевого самоврядування та органів 

Національної поліції України. Робоча група щомісяця здійснює рейди (за рік 

проведено 45 рейдів). За результатами цих заходів встановлено 17 порушень, 

ліквідовано 17 місць несанкціонованої торгівлі, складено 17 протоколів щодо 

адміністративної відповідальності винних осіб. 

В поточному році проводилася відповідна  робота по організації та 

проведення ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції. Так, протягом 

2017 року сільгосппідприємствами району проведено 52 сільськогосподарські 

ярмарки, на яких було реалізовано сільгосппродукції на загальну суму 1037,6 

тис. грн.   

Особливо великим попитом користувалося м’ясо, овочі, олія, зерно, яйця, 

риба, насіння соняшнику, борошно та крупи. Ціни на сільгосппродукцію на 

ярмарках були  нижче на 10-15 %, ніж у торгівельній мережі.  Це дало 

можливість з одного боку створити для сільгосптоваровиробників простий 

механізм по реалізації власної продукції, а з іншого – забезпечити населення 

якісною сільськогосподарською продукцією у широкому асортименті за 

доступними цінами. 

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, основним видом економічної 

діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень - вересень 2016 року склав 118,99 

млн.грн. що становило 98,5 % до відповідного періоду минулого року  (124,7 

млн. грн.) . 

В районі функціонує 46 підприємств побутового обслуговування 

населення, з них  у сільській місцевості – 4, у м. Вільнянську – 42 об’єкти, 

загальною площею 9901,3 м кв., з площею виробничих приміщень 4331,0 м кв., 

з них : 
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-ремонт взуття – 5 од; 

-пошив та ремонт одягу – 8 од.; 

-послуги перукарень - 11 од. ; 

-інші послуги – 19 од. 

-сауни -3 од. 

За рахунок закриття деяких підприємств, діяльність яких пов’язана з 

наданням нефінансових послуг, у 2017 році спостерігається  зниження їх обсягу.  

Так, за  січень-грудень  обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) 

склав  58,4 млн. грн. і зменшився проти  2016 року на 19,4 млн. грн., або на 

24,9% (2016р. – 77,8 мл. грн.). Обсяг послуг, реалізованих населенню також 

зменшився проти  2016 року  у 2,2 рази  або на 12,1 млн. грн. і склав  9,7 мн.грн. 

( 2016 р.- 13,0 мн.грн.). Частка послуг реалізованих населенню у загальному 

обсязі реалізованих послуг становила 16,6%. 

Проблемні питання: 

1.Розширення мережі магазинів у віддалених селах району. 

2.Відновлення побутових послуг на селі. 

3.Відновлення послуг хімчистки в м. Вільнянську. 

 

10. Фінанси та бюджет 

Зведений  бюджет Вільнянського  району  складається  з  двадцяти місцевих 

бюджетів, у тому числі п'ятнадцяти сільських, один  селищний, один міський та  

районний  бюджет, дві ОТГ. 

У  2017 році до загального фонду бюджету  району  надійшло 470,6 

млн.грн.  доходів (разом з офіційними трансфертами). У  порівнянні  з  2016 роком  

обсяг  надходження  доходів  загального  фонду  зріс  на 124,4 млн.грн.  або 35,9 

%.  Протягом  року отримано 293,7 млн.грн. дотацій та субвенцій з обласного та 

Державного бюджету.  

До загального  фонду бюджету району (без урахування трансфертів) у 2017 

році  надійшло 145,02 млн.грн. власних доходів, що більше на 37,6 млн. або  на 35 

% проти 2016 року.  

У  2017 році до спеціального фонду бюджету  району  надійшло 16,4 

млн.грн.  доходів (разом з офіційними трансфертами). У  порівнянні  з  2016 роком  

обсяг  надходження  доходів  спеціального  фонду  збільшився  на 7,9 млн.грн.  

або на 92,6 %.  

 До спеціального  фонду бюджету району (без урахування трансфертів) у 

2017 році  надійшло 13,7 млн.грн, у тому  числі: 

• обсяг бюджету розвитку –надходження від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення в сумі 155,2 тис.грн. та надходження 

коштів від відчуження майна  в сумі 96,3 тис.грн.; 

• обсяг надходжень за джерелами –збільшення власних надходжень 

бюджетних установ на 9,3 млн.грн.  

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

Податок та збір на доходи фізичних осіб (11010000) 
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В структурі доходів зведеного бюджету Вільнянського району  найбільшу 

питому вагу становлять  надходження  по податку та збору на доходи фізичних 

осіб – 53,7 % загального фонду. 

На території Вільнянського району найбільшими платниками податку на 

доходи найманих працівників являються : 

відділ освіти, молоді та спорту Вільнянської РДА – 14,83 млн.грн., 

ТОВ «Агропромінвест 08» - 6, 63 млн.грн., 

ТОВ „Ритм” – 5,67 млн.грн., 

Центральна районна комунальна лікарня та Центр первинної медико-

санітарної допомоги – 4,37 млн.грн. 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності (11020200) 

Обсяг надходжень податку на прибуток підприємств та фінансових установ  

комунальної власності у 2017 році становить 44,7 тис.грн. – це надходження від 

комунальних підприємств, створених місцевими радами та районною радою. 

Порівняно з 2016 роком обсяг надходження податку на  прибуток збільшився на 

11,8 тис.грн. або 35,7 %.  

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

(13010200) 

За 2017 рік надійшло 2,5 тис.грн. рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів. Порівняно з 2016 роком обсяг надходжень рентної плати 

зменшився на 75% або на 7,5 тис.грн. Зменшення надходжень порівняно з 

минулим роком обумовлено зменшенням виданих лісорубних квитків платнику - 

ДП ”Запорізьке ЛМГ”. 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів (14000000) 

Протягом 2017 року до  бюджету  району надійшло 13,995 млн.грн. 

Порівняно з фактичним надходженням 2016 року, обсяг надходжень акцизного 

податку зріс на 1,399 млн.грн. або на 11,1%. Збільшення відбулося за рахунок 

збільшення оподаткованого доходу від вартості реалізованих через роздрібну 

торговельну мережу підакцизних товарів. 

Місцеві податки та збори (18000000) 

Порівняно із фактичними надходженнями 2016 року, обсяг надходжень  

місцевих податків зріс на 26,9% або на 10,65 млн.грн. Збільшення відбулося за 

рахунок змін в законодавстві. 

За джерелами формування у 2017 році надійшло: 

• податку на майно 24,12 млн.грн.; 

• єдиного податку 26, 04 млн.грн.  

Податок на майно (18010000) 

За 2017 рік до бюджету району надійшло податку на майно 24, 117 млн.грн., 

в тому числі за джерелами надходження:  

- податку за нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 2 816,6 тис.грн., в 

тому числі  податок сплачений: 
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 юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової 

нерухомості – 21,6 тис.грн.; 

 фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 

172,6 тис.грн.; 

 фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості – 85,9 тисгрн.;  

 юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості –  2536,6 тис.грн. 

- плата за землю – 21,09 млн.грн. Порівняно із фактичними надходженнями 

2016 року, обсяг надходження плати за землю зріс на 29,3%, або на 4 ,78 млн., в 

тому числі за рахунок: 

 земельного податку з юридичних осіб – на 46,9% або на 2,08 млн.грн. 

більше за рахунок застосування коефіцієнту індексації та збільшення ставок 

податку (Дружелюбівська с/р з 0,5 % на 3 %, Павлівська с/р з 0,3 % на 1 %) 

 земельного податку з фізичних осіб – на 85,2% або на 1,71млн.грн. 

більше за рахунок збільшення ставок застосування коефіцієнту індексації та 

збільшення ставок податку (Дружелюбівська с/р з 0,2 % на 1 %, Павлівська с/р з 

0,1 % на 0,3 %, Любимівська с/р з 0,1 % на 0,3 %, Михайло-Лукашівська с/р з             

0,25 % на 0,8 %);  

 орендної плати з юридичних осіб – на 8,4 % або на 0.71 млн.грн. 

більше за рахунок застосування коефіцієнту індексації та  заключення 38 нових 

договорів оренди із не витребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв) 

загальною площею 377,356 га з річною сумою орендної плати 459,8 тис.грн. 

 орендної плати з фізичних осіб – на 19,4% або на 274,3 тис.грн. 

більше за рахунок застосування коефіцієнту індексації та заключення 19 нових 

договорів оренди загальною площею 97,8446 га з річною сумою орендної плати 

212,9 тис.грн. 

- транспортний податок – 0,21млн.грн. Порівняно із фактичним 

надходженням 2016 року надходження збільшилися на 14,5 % або на 26,5 тис.грн. 

Збільшення відбулося за рахунок збільшення надходжень транспортного податку 

з юридичних осіб.  

Єдиний податок (18050000) 

За 2017 рік до бюджету району надійшло єдиного податку 26,04 млн.грн., в 

тому числі за джерелами надходження:  

• єдиний податок з фізичних осіб – 7, 42 млн.грн.; 

• єдиний податок з юридичних осіб –  1, 43 млн.грн.; 

• єдиний податок з сільгоспвиробників – 17, 19 млн.грн.  

У порівнянні з минулим роком обсяг надходження єдиного податку 

збільшився на 47,6% або 2,86 млн.грн. за рахунок збільшення мінімальної 

заробітної плати та збільшення оподатковуваного доходу. 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого 

бюджету (21010300) 
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Обсяг надходжень частини чистого прибутку комунальних підприємств у 

2017 році становить 27,6 тис.грн. – це надходження від комунальних підприємств, 

створених місцевими радами та районною радою. Порівняно з 2016 роком обсяг 

надходжень частини чистого прибутку зменшився на 2,7 тис.грн. або 8,8 %. 

Зменшення надходження порівняно з минулим роком обумовлено зменшенням 

чистого прибутку  комунальними підприємствами, створених Вільнянською 

районною радою, а саме РКП «Друкарня»  та РКП «Редакція газети  «Дніпровські 

вогні» . 

Адміністративні штрафи та інші санкції (21080900, 21081100) 

У 2017 році до  бюджету надійшло 23,6 тис.грн. адміністративних  штрафів 

та санкцій. У порівнянні  з  минулим  роком обсяг  надходження збільшився на 

15,6 тис.грн. за  рахунок збільшення кількості  порушень. 

 

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (22010300) 

У 2017 році до  бюджету надійшло 40,8 тис.грн. збору за державну 

реєстрацію. У 2016 роком надходження збільшилось на 9,7 тис.грн. або 31,2% за 

рахунок збільшення звернень суб’єктів підприємницької діяльності. 

Плата за надання інших адміністративних послуг (22012500) 

У 2017 році до  бюджету надійшло 559,6 тис.грн. плати за надання інших  

адміністративних  послуг. Порівняно з 2016 роком надходження збільшились на 

24,3 % або на 109,4 тис.грн. Збільшення надходження порівняно з минулим роком 

обумовлено збільшенням звернень громадян для надання адміністративних 

послуг. 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень (22012600) 

У 2017 році до  бюджету надійшло 466 тис.грн. збору за державну 

реєстрацію речових прав. У порівнянні з надходженням 2016 року надходження 

збільшилось на 87,6 тис.грн. або 23,2%. За рахунок збільшення звернень громадян 

щодо реєстрації речових прав.  

 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

(22080400) 

У порівнянні з 2016 роком обсяг надходження плати за оренду  

комунального  майна збільшився на 73,7 тис.грн. або 13,1 % . В основному 

збільшення відбулося за рахунок застосування при нарахуванні орендної плати 

індексу інфляції. Крім того збільшення відбулося за рахунок збільшення 

орендованих площ загальною площею 670,3 кв.м. з річною орендною платою 50,9 

тис.грн.  

Державне мито (22090000) 

Надходження  по податку на державне мито склали 60,7 тис.грн., що менше 

ніж у 2016 році на 18,3 тис.грн. або на 23,2 %. Зменшення надходжень до 

минулого року відбулося в зв’язку зі зменшенням звернень пов`язаних з видачею 

та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян . 
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Інші надходження  (24060300, 21080500) 

По коду 24060300 «Інші  надходження» за 2017 рік  надійшло 180,6 тис.грн., 

в тому числі : 

24,8 тис.грн. плата за тимчасове користування місцем розташування 

рекламного засобу на об'єктах комунальної власності (6,8 тис.грн.) та плата за 

розміщення обладнання мобільного зв'язку  (18,0 тис.грн.) ;  

78,5 тис.грн. перерахування до  бюджетів місцевих  рад  відновлення  

касових  видатків  за  минулі  роки; 

77,3 тис.грн. перерахування залишку коштів спеціального фонду; 

В порівнянні з 2016 роком надходження  збільшились на 74,2% або на 76,9 

тис.грн. за рахунок збільшення перерахувань залишків коштів спеціального 

фонду. 

По коду 21080500 «Інші  надходження» надійшло 11тис.грн. Це повернення 

коштів за актами перевірки фінансової інспекції. Порівняно з 2016 роком 

надходження збільшилось  у 2,8 рази або на 7,1 тис.грн. за рахунок збільшення 

перевірок бюджетних установ.  

Кошти від продажу основного капіталу (31000000) 

Протягом 2017 року до  бюджету району надійшли  кошти  від продажу 

основного капіталу в сумі 9,2 тис.грн.  Порівняно з 2016 роком обсяг надходжень 

зменшився на 0,7 тис.грн. або 7 % . 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

Екологічний податок (19010000) 

Надходження екологічного податку в 2017 році склало 431,2 тис.грн. 

Порівняно з 2016 роком екологічного податку надійшло більше на 46,8 % або на 

137,5 тис.грн. за рахунок  збільшенням вивезення відходів ВАТ «Запорізьким 

титано-магнієвим комбінатом», який надає розрахунки та сплачує екологічний 

податок за місцем розташування полігону відходів до бюджету Гнаровської 

сільської ради.  

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності. (240621) 

Протягом 2017 року до  бюджету району надійшли  грошові стягнення за 

шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища в сумі 13,8 тис.грн. Порівняно з 2016 роком штрафів 

надійшло менше у 2 рази або на 13,9 тис.грн. Зменшилась кількість 

правопорушень за нанесення шкоди навколишньому природному середовищу.  

Власні надходження бюджетних установ та організацій (25000000) 

Протягом 2017 року до  бюджету району  надійшло 12,533 млн.грн. власних  

надходжень  бюджетних  установ, у тому числі інших джерел власних надходжень 

(благодійні  внески,  гранди, дарунки та отримання коштів на виконання цільових 

заходів) 9,12 млн.грн.  та плати за послуги що надаються бюджетними установами 

в сумі 3, 41 млн.грн.  

Порівняно з 2016 роком надходження збільшились на 6,71 млн.грн. або у 2,2 

рази. Збільшення власних надходжень відбулося за рахунок збільшення інших 

джерел власних надходжень (благодійні  внески,  гранди, дарунки, отримання 
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коштів на виконання цільових заходів та безоплатної передачі об’єктів та 

обладнання на баланс бюджетних установ та місцевих рад) на суму 6,389 млн.грн. 

та збільшення плати за послуги, що надаються бюджетними установами  на суму 

323,1 тис.грн. (збільшення надходжень від батьківської плати за харчування дітей 

дошкільного та шкільного віку). 

Бюджет розвитку 

До  бюджету  розвитку  спеціального  фонду у 2017 році надійшло 758,9 

тис.грн. власних доходів. За джерелами формування у 2017 році надійшло:  

• 6,1 тис.грн. надходжень пайової участі; 

• 656,5 тис.грн. надходжень від продажу  землі; 

• 96,3 тис.грн. надходження від відчуження майна.   

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту (24170000) 

Протягом 2017 року до бюджету району надійшло 6,1 тис.грн. коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Порівняно з 2016 

роком коштів надійшло менше на 149,5 тис.грн. або на 96,1% . Кошти в 2017 році 

надійшли від фізичних осіб за житловий будинок, реконструйований під 

торгівельний комплекс у м. Вільнянськ.  

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці 

Крим та майна, що перебуває в комунальній власності (31030000) 

У 2017 році відбулося відчуження майна по Михайлівській сільській раді на 

суму 96,3 тис.грн. Продано ділянку однотрубного сталевого трубопроводу 

загальною протяжністю 500 п.м. (бувшого в експлуатації і тривалий час не 

використовувався за функціональним призначенням) фізичній особі.  

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення (33010000) 

Кошти в 2017 році надходили від раніше проданих земельних ділянок з 

розстроченням платежу (528,3 тис.грн. з урахуванням індексу інфляції), продажу 

нових земельних ділянок та авансових внесків для проведення експертної оцінки 

землі (128,2 тис. грн..) У порівнянні з 2016 роком обсяг надходження від продажу 

землі збільшився на 35,7 % або на 172,8 тис.грн. Збільшення зумовлено тим, що у 

2016 році продажу нових земельних ділянок не було, були лише авансові внески 

для проведення експертної оцінки землі. В 2017 році продано 2 земельні ділянки 

загальною площею 0,1696 га на суму 117,3 тис.грн. Крім того, надходили авансові 

внески для проведення експертної оцінки земель в сумі 10,9 тис.грн. 

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з 

Державного бюджету здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 443,953 

млн. грн. 

З загальних видатків використано коштів  на: 

освіту – 135,127 млн. грн.,  

культуру – 15,235  млн. грн.,  

охорону здоров’я – 49, 59 млн. грн.,  

фізичну культуру та спорт – 2,44 млн.грн.,  

утримання органів місцевого самоврядування – 27,336 млн.грн. 
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На соціальні виплати спрямовано 302,323 млн. грн., у т.ч. на: 

заробітну плату з нарахуваннями – 142,465 млн.грн., 

допомогу сім»ям з дітьми та на дітей-сиріт – 68,215 млн.грн.; 

пільги і субсидії -  91,643 млн.грн. 

Видатки по енергоносіях за 2017 рік профінансовано у розмірі 19,552 млн. 

грн. 

За 2017 рік за рахунок загального фонду районного бюджету значно 

збільшені витрати на утримання дошкільних закладів, шкіл, Центральної 

комунальної лікарні, Центру первинної допомоги, бібліотек, будинку культури. 

Витрати на утримання закладів освіти району за 2017 рік  проти 2016 року 

збільшені на 50,7% і становили 30,4% від загальних витрат зведеного бюджету 

району. 

Видатки на утримання галузі «Охорона здоров’я» за 2017 рік  збільшені на 

44,8% і становили 11,2% від загальних витрат  районного бюджету 

Витрати на утримання закладів культури району за звітний період склали 

15,2 млн.грн. і виросли проти 2016 року на 46,2%  і  складали 3,4% від загальних 

витрат по району. 

 

11. Соціальна сфера 

11.1 Заробітна плата 

Середньомісячна  заробітна плата (дохід) 1 штатного працівника  по 

району за 1V квартал 2017 року  складає  6549 грн. 

Середньомісячна  заробітна плата (дохід) 1 штатного працівника  по 

району за 2017 рік  складає  5855 грн. (2016 рік – 3854 грн.)  і збільшилася 

проти  2016 року на  2001 грн., або на  51,9%, що становить 86,3% до 

середнього рівня по регіону .  

Вільнянський район по середньомісячній заробітній платі посідає за 

1Vквартал 2017 року 4 місце серед районів області (Василівський – 8508грн.; 

Запорізький – 7408 грн Пологівський – 6783 грн.,.) при середньо обласній 7589 

грн. 

Середньооблікова кількість штатних працівників  в цілому по району за 

2017 рік збільшилася на 234 особи і склала  5779 осіб (2016-  5545 осіб). 

В 2017 році фонд заробітної плати зріс на  150 млн.грн. або 58,3% і ссклав 

406 млн.грн.  

 Працівникам бюджетної сфери забезпечено виплату заробітної плати у 

повному обсязі. 

Згідно статистичних даних, станом на 01.01.2018 року заборгованість із 

заробітної плати на економічно - активних підприємствах району враховувалася 

в сумі 1920,7 тис.грн. і протягом всього звітного періоду мала місце. За рік вона 

зросла в 2,5 разів (01.01.2017 765,5 тис.грн.). Заборгованість враховувалася за 

одним і тим же підприємством – РЕМ. (Вільнянські районні електричні мережі 

ВАТ "Запоріжжяобленерго" ). 

З метою забезпечення дійового контролю за своєчасністю виплати 

заробітної плати, пенсій стипендій та інших соціальних виплат  в районі 

працює районна комісія з питань погашення заборгованості з заробітної плати 
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(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, яку 

очолює особисто голова райдержадміністрації. Протягом 2017 року було 

проведено 12 засідань вищезазначеної комісії. На засіданнях комісії було 

заслухано 42 керівники підприємств, установ організацій різних форм 

власності.  

На постійному контролі знаходився стан виплати заробітної плати на 

підприємствах комунальної форми власності та бюджетної сфери. 

Заборгованість по заробітній платі на підприємствах комунальної форми 

власності та перед працівниками бюджетної сфери  в районі відсутня. 

Протягом звітного періоду на 22 підприємствах, організаціях та установах 

району здійснено вивчення процесу укладання та стану виконання зобов’язань 

колективного договору при цьому особлива увага приділялася питанням оплати 

праці.  

Територіальна Угода між Вільнянською районною державною 

адміністрацією Запорізької області, районною організацією роботодавців та 

районною координаційною радою голів галузевих профспілкових організацій 

підписана сторонами діалогу та зареєстрована управлінням соціального захисту 

населення Вільнянської райдержадміністрації від 24.06.2016 № 47. 

 

11.2. Пенсійне забезпечення 

Станом на 01.01.2018 в управлінні на обліку перебуває  14165 пенсіонер, 

фактично пенсійні виплати отримують 13116 осіб.  

Із середньостатистичної чисельності за видами пенсій налічується: 

за віком  - 11785 пенсіонерів; 

по інвалідності – 1197 осіб; 

по втраті годувальника – 715 осіб; 

пенсію по вислузі років – 266 осіб; 

соціальні пенсії – 199 осіб: 

довічне утримання суддів – 3. 

На виконання Закону України "Про державний бюджет України на 2017 

рік" з 01 травня 2017 року перераховано пенсію 12268 пенсіонерам у зв’язку з 

підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1247 до                   

1312 грн. 

У зв’язку з набранням чинності Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”з 1 жовтня 2017 

року було проведено осучаснення пенсій 14035 пенсіонерам та збільшено 

прожитковий мінімум, для непрацездатних осіб до 1452 грн. 12467 особам або 

87,2 % від загальної кількості пенсіонерів району. Середній розмір підвищення 

склав 656,32 грн. 

Видатки на виплату пенсій та допомоги зменшилась на 4,8 млн.грн. проти 

відповідного періоду минулого року та склали 273,1 млн.грн. Середній розмір 

пенсії станом на 01.01.2018 в порівнянні з відповідним періодом минулого року 

зріс на 620,8  грн. і становить 2335,58 грн. 

Власних надходжень мобілізовано з початку 2017 року в сумі 98,4 

млн..грн., що на 38,6 млн.грн. більше в порівнянні з 2016 роком.   Значне 
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збільшення відбулося за рахунок змін в законодавстві, а саме: збільшення 

мінімальної заробітної плати з 1723 грн. до 3200 грн.  

На рахунок фонду надійшло 811,5 тис. грн. коштів від сплати страхових 

внесків, при планових показниках 819,1 тис. грн. або  99,1%. 

Постійно спеціалістами сектору забезпечення наповнення платежів 

проводиться аналіз факторів, які впливають на надходження коштів, 

розглядають всі методи заохочення застрахованих осіб до сплати пільгових 

пенсій, додаткових ставок та залучають усі резерви для наповнення бюджету 

фонду.  

Одним з резервів раціонального використання пенсійних коштів є 

виплата пенсій через банківські установи. Станом на 01.01.2018 в 

уповноважених банках отримують пенсійні виплати 5679 пенсіонера, що 

складає 40,1% від загальної кількості одержувачів пенсій.  

Виплата пенсій через банківські установи дозволила заощадити за 2017 

рік 133461,70 тис.грн. 

Станом на 1 січня 2018 року заборгованість по району зі сплати 

страхових внесків та пільгових пенсій враховується по 88 боржниках і складає 

3554,7 тис. грн. Безнадійну заборгованість  мають 68 боржників в сумі 33,2 тис. 

грн. Економічно активний борг мають 20 боржників на суму 3521,4 тис. грн. 

Проблемним в частині погашення боргу є ПАТ “ Янцевський гранітний 

кар’єр”, заборгованість  якого складає 3502,6 тис. грн. або 99,5 % від всієї суми 

боргу (відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на 

пільгових умовах). По даному підприємству  сформована та подана заява про 

порушення впровадження у справі про банкрутство. 

З метою акумуляції власних надходжень та зменшення наявної 

заборгованості, протягом 2017 року об’єднаним управлінням Фонду 

підготовлено та направлено до суду 20 позовних заяв на загальну суму 2143,8 

тис. грн. Заходами примусового стягнення забезпечено 100% заборгованості з 

відшкодування заборгованості по пільгових пенсіях.  

Протягом звітного періоду було  передано на виконання до органів ДВС 

14 (без урахування повторно пред’явлених) виконавчих листів суду на суму 

1787,3 тис. грн. (надійшло 1,7 тис.грн.).  

За поданими до суду позовними заявами на стягнення заборгованості зі 

сплати платежів, судом винесено 16 рішень щодо задоволення на суму 1661,3 

тис.грн.  

З метою контролю за стягненням заборгованості спільно з відділом ДВС  

перевірено 65 виконавчих документів, про що складено 38 довідок про 

ознайомлення з виконавчими документами, виявлено 4 порушення на суму 87,1 

тис. грн.,  1 з яких  усунуто на вимогу управління, проведено 2 спільні наради. 

На виконання розпорядження голови ОДА від 22.06.2017 № 298 “ Про 

погашення заборгованості до бюджету району Пенсійного фонду України 

економічно-активними платниками”  управлінням укладено графік погашення 

заборгованості з ДУ „Софіївська виправна колонія №55”  на 12,3 тис.грн.  

Станом на 01.01.2018 року заборгованість  повністю сплачено до бюджету 

фонду. 
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Для підвищення якості обслуговування громадян на стендах управління 

розміщується інформація щодо змін в пенсійному законодавстві, пенсійного 

забезпечення різних категорій населення, інформація щодо соціального 

забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитеростичної операції, а також інформація 

для майбутніх пенсіонерів. 

 З метою зменшення кількості звернень громадян та попередження 

випадків їх повторних звернень в управлінні організовані постійно діючі 

«гарячі» телефонні лінії та щотижнева «пряма» телефонна лінія. Протягом 

звітного періоду проведено 9 «прямих» телефонних ліній, на які звернулося 

16 осіб. Щодня працює «гаряча» телефонна лінія, її послугами скористались 

1052 особи. 

За звітний період до органів Пенсійного фонду в районі надійшло  1415 

звернень громадян, у тому числі: письмових – 23 та усних – 1392. 

Управління активно працювало  над реалізацією Стратегії розвитку 

комунікацій Пенсійного фонду України, а саме, протягом 2017 року: 

 опубліковано 21 матеріал в районних газетах; 

 на веб-сайт ГУ ПФУ в Запорізькій області надано і розміщено 17 

матеріалів; 

 проведено 55 зустрічей в трудових колективах, в яких взяли участь 867 

громадянин; 

 7 засідань “круглих” столів з фізичними особами-підприємцями за 

участю 68 осіб, 

 проведено 5 семінарів з платниками страхових внесків (керівниками, 

бухгалтерами, економістами підприємств) за участю 72 осіб; 

 проведено 5 відкритих уроків за участю 65 учнів загальноосвітніх шкіл 

району, 

 для 55 громадян проведено День Пенсійного фонду України. 

Управління продовжує розвивати та вдосконалювати дистанційні форми 

інформаційно-роз’яснювальної роботи. Протягом  2017 року було здійснено 193 

“дзвінків ввічливості” з нагоди Днів народження, свят та ювілейних дат, 

надавати послуги через веб-портал, Skype, приймати електронні звернення.  

Всього в інформаційно-роз’яснювальних заходах взяли участь 3851 

громадян. 

 

11.3 Соціальний захист населення 

На виконання Законів України, бюджетних програм соціальної 

спрямованості протягом звітного року забезпечено виплату всіх видів 

державної допомоги  на суму 163,1 млн.грн., в тому числі  на виплату : 

субсидій – 83,8 млн.грн., з яких  100% на відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг – 83,8 млн.грн. ; 

допомог -  66,4 млн.грн.,  з яких  38,9% допомога при народжені дитини 

(25,8 млн.грн.) та 23,9% допомога одиноким матерям (15,9 млн.грн.); 13,6% 
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допомога малозабезпеченим сім’ям (9 млн.грн.); 13,4% допомога інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам (8,9 млн.грн.); 

пільг – 7,8 млн.грн., з яких 59% пільги ветеранам війни (4,6 млн.грн.) та  

10,9% пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги (846,8 

тис.грн.). 

Станом на 01.01.2018 року до Єдиного державного реєстру осіб, які 

мають право на пільги включено 9340 осіб. 

У рамках районної Програми «Соціальний  захист окремих категорій 

населення на 2015-2017 роки», затвердженої рішенням районної ради від 

19.12.2014 №6 протягом 2017 року: 

оздоровлено в санаторно-курортних установах 17 інвалідів війни, 

учасників бойових дій та  інвалідів загального захворювання; 

проведені виплати окремим категоріям громадян з послуг зв’язку  на  

125,9 тис.грн.  

компенсовані виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 

на залізничному транспорті – 2900 особам на 370 тис.грн.; 

надано матеріальну допомогу: 

42 особам з числа  малозабезпечених громадян, які опинилися у 

скрутному становищі на 27,5 тис.грн., 

110 учасникам бойових дій на загальну суму 55 тис.грн.; 

надана фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів і 

ветеранів , діяльність яких має соціальну спрямованість – 110,8 тис.грн.; 

придбано 120 продовольчих наборів та організовано харчування за 

допомогою польової кухні  для ветеранів війни до Дня Перемоги   на загальну 

суму 20 тис.грн.; 

проведено зубопротезування 33 ветеранам війни на 49,5 тис.грн.   

253 учасники АТО отримали земельні ділянки, 

37 учасникам АТО відшкодовані витрати за  виготовлені проекти 

землеустрою на 72,8 тис.грн.; 

В районі створена та діє комунальна установа «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільнянської 

районної ради». Кількість пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, 

які обслуговувалися через  територіальний центр  протягом 2017 року 

становила 1063 чоловіки. 

При КУ функціонує Центр обліку бездомних громадян. Станом на 

01.01.2018 року  зареєстровано 105 осіб. В осінньо-зимовий період щоденно 

забезпечувалися гарячим харчуванням в середньому 15 осіб, вартість 

харчування в день на одну особу становить 17 грн. 

 

11.4 Підтримка сімей, дітей та молоді 

Станом на 01.01.2018 року на первинному обліку Служби у справах дітей 

райдержадміністрації перебуває 157 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. З  яких  влаштовано: 

- під опіку/піклування громадян – 117 ; 

- в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу – 27; 
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- у державні заклади – 10 ; 

- тимчасово в сім’ю родичів – 3.  

Тобто, сімейними формами виховання охоплено 144 дитини-сироти та 

дитини, позбавленої батьківського піклування, які перебувають на обліку, або 

91,72 %  від загальної кількості дітей такої категорії. 

З початку 2017 року у Вільнянському районі посиротило 24 дитини, із 

яких: 

13 дітей було влаштовано під опіку громадян;  

2 дітей – до прийомних сімей;  

3 дітей – до дитячого будинку сімейного типу;  

1 дитина усиновлена;  

2 дітей перебувають у закладах;  

3 дитини – в сім'ї родичів.  

Станом на 01.01.2018 року у районі функціонують 10 прийомних сімей та 

2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 33 дитини.  

На обліку в службі у справах дітей перебуває 21 дитина, яка була 

усиновлена більше трьох років тому та 9 дітей, які були усиновлені менше 

трьох років тому.  

У 2017 році здійснено 14 перевірок дотримання прав усиновлених дітей 

за місцем проживання.  

З метою забезпечення ефективного здійснення державної політики щодо 

соціального захисту дітей у районі діє комісія з питань захисту дитини 

Вільнянської районної державної адміністрації. У 2017 році відбулось 12 

засідань комісії з питань захисту дитини, на яких розглянуто 116 питань. 

Більшість розглянутих питань стосувалась захисту майнових та житлових прав 

дітей; призначення опіки; призначення опіки над майном дитини, позбавленої 

батьківського піклування; повернення дітей, позбавлених батьківського 

піклування, батькам; позбавлення батьківських прав; участі у вихованні 

дитини; визначення місця проживання дитини; стану виконання батьківських 

обов’язків.  

Для вилучення дітей, що опинились в складних життєвих умовах, з сімей 

та вулиці минулого року здійснено 77 профілактичних рейдів. У ході роботи 

обстежено умови проживання 211 сімей.  

Протягом 2017 року з метою соціального захисту дітей, запобігання 

фізичного та іншого насильства з боку дорослих, службою у справах дітей 

райдержадміністрації до комунальних закладів  "Запорізький обласний центр 

соціально-психологічної реабілітації  дітей", "Оріхівський обласний центр 

соціально-психологічної реабілітації  дітей" та дитячого відділення  

Вільнянської ЦРКЛ влаштовано 26 дітей. 

З метою здійснення соціально-правового захисту дітей, запобігання 

правопорушенням серед них, проводиться облік дітей,  які опинились в 

складних життєвих обставинах. У 2017 році на обліку перебувало 34 дитини.  

Протягом 2017 року  здійснено 4 перевірки виконкомів (Люцернянської, 

Новогупалівської, Максимівської та Дружелюбівської сільських рад) з 
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виконання делегованих повноважень згідно статей 32, 34 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні".  

Рішенням Вільнянської районної ради від 23 грудня 2016 року №10 

затверджено районну Програму запобігання соціальному сирітству, подолання 

дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2020 роки. Для забезпечення 

проведення профілактичних рейдів у 2017 році з районного бюджету виділено 

20 тис. грн. 

Райдержадміністрацією здійснюється персоніфікований облік нерухомого 

майна  157 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на первинному обліку служби. Станом на перше січня 2018 року 

14 дітей мають нерухомість на праві власності, 112 дітей мають житло на праві 

користування. На квартирному обліку перебуває 1 дитина, позбавлена 

батьківського піклування, та 28 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Впродовж 2017 року житло отримали 2 особи. 

В межах фінансування районної Програми забезпечення житлом дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа 

було виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення 

реконструкції комунального житла в селі Соколівка, гуртожиток для 

забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа.  

Реконструкція передбачає перепланування занедбаної будівлі колишнього 

гуртожитку (комунальної власності)  для створення на його основі 14 

однокімнатних квартир з окремою кухнею та санвузлом для забезпечення 

потреб осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Михайлівської 

сільської ради Вільнянського району. Районною Програмою забезпечення 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і осіб з їх 

числа на 2016-2018 роки, передбачено виділення 3 млн.грн. для реконструкції  

зазначеного житла.  

Загалом змістовним дозвіллям у них було охоплено 845  дітей з числа 

учнів 1-8, 10 класів дітей пільгових категорій, а саме: 5 дітей-сиріт, 14 дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 16 дітей-інвалідів, 95 дітей із 

багатодітних родин, 51 – із малозабезпечених сімей, 349 – талановитих і 

обдарованих, 137 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 9 дітей, 

потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 12 дітей працівників 

агропромислового комплексу села, 38 дітей працівників соціальної сфери села, 

36 дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч. І ст.6 ЗУ 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 6 дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, 64 дітей дитячих творчих 

колективів та спортивних команд.  

Повноцінне, раціональне та збалансоване харчування дітей пільгових 

категорій здійснювалося за рахунок бюджетних коштів.  

Відсоток охоплення відпочинком дітей у пришкільних таборах з денним 

перебуванням становить 22 % проти 16%  у минулому навчальному році. 
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У 2017 році  12 дітей оздоровилося в  ДП "УДЦ "Молода Гвардія": 4 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 1 дитина-інвалід; 1 дитина, батько 

якої загинув на виробництві; 2 дітей із малозабезпечених сімей; 1 дитина, 

батько якої загинув у зоні проведення АТО; 1 дитина внутрішньо переміщених 

осіб; 2 дітей із багатодітних сімей. В МДЦ "Артек" оздоровилося 10 дітей: 5 

дітей із малозабезпечених сімей; 1 дитина-інвалід; 2 дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 2 дітей із багатодітних сімей. 

 Проблемні питання, які  необхідно вирішувати за  рахунок підтримки  

облдержадміністрації: 

Виділення коштів для будівництва будівлі гуртожитку для забезпечення 

потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа (с. Соколівка, вул. Жовтнева, буд. 8)  (проектно-кошторисна вартість 

об’єкту – 2390,6 тис.грн.). 

 

12. Стан ринку праці 

Протягом 2017 року послугами центру зайнятості скористалися 1777 

осіб, з них 1500 безробітних.   

На кінець 2017 роуц на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 

517 безробітних, з них 407 осіб отримувало допомогу по безробіттю. Середній 

розмір допомоги по безробіттю станом на 01.01.2018 року склав 2604,4 грн. 

За сприянням служби зайнятості протягом 2017 року були 

працевлаштовані 888 осіб (у т.ч. прийняті рішення по 17 безробітним, які 

працевлаштовані на нові робочі місця з відшкодуванням роботодавцям 

єдиного внеску та трьох безробітних працевлаштовано шляхом  надання 

одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної справи) і 

25 безробітних працевлаштовані шляхом самостійного працевлаштування. 

Одним із напрямів соціального захисту населення є організація 

громадських робіт та робіт тимчасового характеру. Розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 29.12.2016 № 754 "Про організацію та проведення 

громадських робіт у 2017 році" було затверджено рекомендований перелік 

громадських робіт та перелік підприємств, організацій установ для організації 

громадських робіт. Протягом року на такі роботи були направлені 423 

безробітних (на громадські роботи - 282 безробітних, на роботи тимчасового 

характеру - 141 безробітний). Укладено 14 договорів з сільськими радами та 

Вільнянською міською радою на проведення громадських робіт. На 

громадські роботи з місцевих бюджетів було виділено 363,1 тис. грн. 

Особлива увага приділялася роботі з внутрішньо переміщеними  

особами з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО. За 

період січня - грудня 2017 року у Вільнянському районному центрі зайнятості 

отримували послуги 74 безробітних, які приймали участь в АТО. За цей період 

працевлаштовані - 28 осіб, а саме: працевлаштування за направленням ЦЗ - 18 

осіб, 2 особи отримали ОВДБ для організації підприємницької діяльності, 

служба за контрактом – 6 осіб, самостійне працевлаштування - 2 особи, що 

склало 37,8 % від безробітних, які приймали участь в АТО, проходили 

професійне навчання - 8 осіб, (7 із них працевлаштовані), приймали участь у 
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громадських роботах і роботах тимчасового характеру 5 осіб. Станом на 

01.01.2018 року в районному  центрі зайнятості обліковуються 17 безробітних, 

які приймали участь в АТО. 

Для збереження існуючих ефективних робочих місць аналізуються 

причини та підстави використання підприємствами, установами, 

організаціями району різних режимів вимушеної неповної зайнятості. Так, 

згідно статистичних даних протягом 2017 року на 9 підприємствах були 

запроваджені різні режими неповної зайнятості. Згідно проведеного аналізу, 

основними причинами роботи в режимах неповної зайнятості - є сезонність 

робіт  в 1 кварталі та в 4 кварталі. 

Керівники  підприємств на яких запроваджувалися різні режими 

неповної зайнятості заслуховувалися на засіданнях районної комісії з питань 

погашення заборгованості по заробітній платі (грошового забезпечення), 

пенсій стипендій та інших соціальних виплат.  

 

13. Малий та середній бізнес 

У 2017 році дії райдержадміністрації, територіальних органів виконавчої 

влади та районних служб були направлені на  підтримку малого та середнього 

підприємництва та виконання Комплексної програми розвитку малого та 

середнього підприємництва у Вільнянському районі на 2017- 2018 роки, яка 

затверджена рішенням Вільнянської районної ради 23.12.2016 року № 4. 

За останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення 

кількості малих та середніх підприємств.  Згідно статистичних даних станом на 

01.01.2017 року в районі діяло 304 малих та середніх  підприємства, що більше 

проти попереднього року на 10 од., або на 3,4% (у 2015 році 294 од.). 

Статистичні дані щодо показників 2017 року будуть надані обласною 

статистикою  райдержадміністрації не раніше липня 2018 року, тому  їх 

можливо тільки  прогнозувати на рівні попереднього року, або 304 од.  

 

Динаміка чисельності малих та середніх підприємств 
 Одиниця 

виміру 

2015 рік 2016 рік 2017 рік %  

до 2016 

Малі та середні 

підприємства 

од. 294 304 304(очік.) 100 

 

Через фінансову нестабільність в країні та важкий тягар оподаткування 

кількість фізичних осіб - підприємців на кінець 2017 року зменшилася проти 

попереднього року на 148 од., або на 11,0% (у 2016 році 1339 од)  і становила 

1191 од. Зменшення кількості фізичних осіб-підприємців відбувається в 

основному за рахунок припинення діяльності фізичних осіб. Так, за  2017 рік 

припинило свою діяльність  305 підприємців. 
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Динаміка чисельності фізичних осіб-підприємців 

 один.вим. 2015 рік 2016 рік 2017 рік % до 

2016 

Фізичні особи-підприємці од. 1370 1339 1191 88,9 

З метою активізації фінансово-кредитної та інформаційної підтримки 

суб’єктів малого та середнього підприємництва, районним центром зайнятості 

для організації власного бізнесу з фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття на 2017 рік заплановано 

надання фінансової допомоги безробітним на суму 100,0 тис. грн.  

Крім того, Комплексною програмою розвитку малого та середнього 

підприємництва у Вільнянському районі, на 2017 рік з районного бюджету 

передбачена фінансова допомога підприємцям на розвиток власного бізнесу в 

сумі 15,0 тис грн. Але, у зв’язку з недостатністю коштів у фонді 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та в районному 

бюджеті, така допомога за 2017 рік надана тільки 3 підприємцям на загальну 

суму 81,5 тис. грн., що становить 83,5% до  попереднього року (у 2016 році 6 

особам на суму 97,4 тис. грн.).  

Форма господарювання, як фермерство стало невід’ємною частиною 

суб'єктів сільськогосподарського виробництва. Основною спеціалізацією 

селянських (фермерських) господарств є вирощування та переробка зернових 

культур,  соняшника, овочевої продукції.    

Станом на 01.01.2018 року  чисельність фермерських господарств 

становила 184 од. що більше проти попереднього року на 3 од., або на 1,6%. У 

користуванні фермерських господарств перебувало  майже 32,9 тис.га. 

сільгоспугідь, що складає по 178,9 га в середньому на 1 господарство.  

 

Динаміка чисельності фермерських господарств 
 Один. вим. 2015 рік 2016 рік 2017 рік  % до 

2016 

Фермерські господарства  од. 177 181 184 101,7 

Роль малого підприємництва є вагомою у реалізації соціальної функції - 

працевлаштування працездатного населення. Кількість найманих працівників 

на малих та середніх підприємствах станом на 01.01.2017 року склала 3157 чол. 

що становило  95,6 % до загальної кількості зайнятих працівників в районі та 

майже на рівні 2015 року ( 3155 чол.). У зв’язку із зменшенням загальної 

чисельності працюючих в районі на 2017 рік кількість працюючих на малих та 

середніх підприємствах очікується на рівні 3017 чол.   

 

Динаміка кількості працюючих на малих та середніх підприємствах  
 Один.вим. 2015 рік 2016 рік 2017 рік  % до 

2016 

Кількість найманих працівників  од. 3155 3157 3017 95,6 

Але, незважаючи на складне економічне становище в економіці країни, за 

останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо росту заробітної плати 

на малих та середніх підприємствах. Так, середньомісячна заробітна плата 

одного найманого працівника на малих та середніх підприємствах у 2016 році 
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становила 3983,21 грн., що більше проти 2015 року на 840,05 грн., або на 26,7%. 

Збільшення заробітної плати передбачається і у 2017 році  проти попереднього 

року на 1803,44 грн. (на 45,3%) і становитиме на 5786,65 грн. 
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Обсяги реалізованої продукції визначає рівень участі підприємств і 

галузей у процесі виробництва і є важливим економічним показником, що 

характеризує господарську діяльність підприємства. Основними цілями 

діяльності малого підприємництва є виробництво товарів та надання послуг 

населенню. Обсяг реалізованої продукції суб’єктами малого та середнього 

підприємництва у діючих цінах у 2016 році становив 2897,2  млн. грн., що 

більше проти попереднього року на 697,5 млн. грн., або на 31,7%. У 2017 році  

також передбачається ріст обсягу реалізованої продукції проти 2016 року на 

12,0%, або на 347,7 млн. грн. і становитиме 3244,9 млн. грн. 
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Впродовж останніх років зросла роль  підприємництва, як джерела 

наповнення бюджету та поступове збільшення  надходжень від його 

діяльності. Від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва до 

місцевого бюджету району за 2017 рік надійшли кошти в сумі 40,1 млн. грн., 

що становило 25,2 %  від  загальних надходжень в районі та більше проти 

минулого року на 19,9%,  або на 6,2 млн. грн., що становило 33,9 млн. грн. та 2 

рази більше ніж у 2015 році.  
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Динаміка надходжень до бюджету району від діяльності 

малих та середніх підприємств 
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Райдержадміністрація спільно з районним центром зайнятості сприяє 

збільшенню ролі ринків у забезпеченні зайнятості безробітного населення. 

Безробітним пропонується пройти  підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації, що дасть можливість незайнятим громадянам знайти роботу у 

сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування 

населення, або відкрити власну справу.   

Протягом 2017 року 11 осіб, з числа безробітних  пройшли навчання та 

стажування з основи підприємницької діяльності, в тому числі 1 особа - 

учасник АТО та 3 особи - інваліди. Нормою в районі стало проведення 

засідань "круглих столів", "громадських слухань", робочих зустрічей, 

семінарів, "гарячих ліній".  Вільнянською об’єднаною державною податковою 

інспекцією Головного управління державної фіскальної служби у Запорізькій 

області, районним центром зайнятості та відділом агропромислового розвитку 

райдержадміністрації за 2017 рік з підприємцями району проведено 47 

"гарячих ліній", 28 засідань "круглого столу", 49 семінарів-практикумів, 

надано близько 12,0 тисяч різноманітних консультацій, проведено 17 

зустрічей з громадськістю, 2 конференції та проведено 7 публічних заходів. З 

метою залучення безробітних до започаткування підприємницької діяльності 

районним центром зайнятості за 2017 рік організовано та проведено 101 

різноманітний семінар, в яких прийняли участь близько 700 осіб, в тому числі 

8 семінарів - з питань організації "зеленого туризму".  Особам, бажаючим 

започаткувати власну справу надаються індивідуальні консультації із 

застосуванням діагностичних методик для визначення підприємницького 

потенціалу, консультації щодо законодавчої бази та оподаткування.  

Для зручності суб’єктів підприємницької діяльності при Вільнянській 

райдержадміністрації щоденно працює центр надання адміністративних 

послуг.  

За 2017 рік до центру звернулося 9342 особи з них: 1352 особи з питань 

міграційної служби, 1076 осіб - з питань реєстрації нерухомого майна 6186 – з 

земельних питань та 41 особа з оформлення дозвільних документів, отримали 

консультації 687 осіб. З метою визначання якості з видачі документів 
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дозвільного характеру центром надання адмінпослуг  проведено анкетування 71 

суб’єкта підприємницької діяльності.   

 Для вирішення різноманітних питань та інформаційної підтримки 

малого та середнього бізнесу, розпорядженням голови райдержадміністрації 

від 13.12.2006 року створена районна Координаційна рада з питань розвитку 

підприємництва.  

 За  2017 рік Координаційною радою проведено 8 засідань на яких 

розглядались актуальні питання діяльності  малого та середнього бізнесу,  

 На офіційному веб-сайті Вільнянської райдержадміністрації для 

інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання у сфері 

підприємницької діяльності створено спеціальний розділ "Регуляторна політика 

та розвиток підприємництва",  "центр надання адміністративних послуг".  

 

14.  Освіта 

Для забезпечення громадян рівним доступом до якісної освіти у районі 

сформована мережа навчальних закладів. В її складі  26 загальноосвітніх  

навчальних закладів на 4611 учнів, з них: 

• 1 – ЗОШ І ступеня; 

• 2 – ЗОШ І-ІІ ступенів; 

• 16 – навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітній навчальний заклад"; 

• 1 гімназія; 

• 6 – ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

• Центр дитячої та юнацької творчості; 

• районна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос"; 

• 8 дошкільних навчальних закладів. 

При Вільнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 функціонували вечірні класи із 

заочною формою навчання: всього 9 класів на 83 особи. Мережа вечірніх класів 

надала змогу забезпечити здобуття загальної середньої освіти особами, які 

позбавлені волі і тимчасово знаходяться у виправних установах виконання 

покарань №20, №55, №101. 

У поточному навчальному році через відсутність контингенту у 10 

загальноосвітніх навчальних закладах не відкрито 26 класів на окремих 

паралелях. 

З метою максимального задоволення освітніх потреб для 35 учнів району 

організовано індивідуальне навчання, а 9 учням - індивідуально-групову форму 

навчання, через відсутність достатнього контингенту. 

З 01.09.2017 розширено мережу інклюзивних класів у загальноосвітніх 

навчальних закладах району, зокрема відкрито у  Вільнянській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів №2  3 інклюзивні  класи  (1,2 та 5), де навчаються 4  учні; 

Матвіївському загальноосвітньому навчально-виховному комплексі "Всесвіт" 1 

клас, 1 дитина; Вільнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 - 2 класи 

(1 та 3), 3 дитини; Соколівський навчально-виховний комплекс 1 клас - 2 

дитини. 
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З метою створення умов для навчання дітей з особливими потребами у 

Вільнянській ЗОШ №2 облаштовано кабінет для занять із логопедом та кабінет 

лікувальної фізкультури. Заклади забезпечені спеціалістами, які пройшли 

відповідне навчання. Розпочато процес облаштування медіатеки у 

Матвіївському загальноосвітньому навчально-виховному комплексі "Всесвіт", в 

якому  є клас з інклюзивною формою навчання. У навчальних закладах  району 

частково забезпечено архітектурну доступність для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Для  забезпечуються умов для навчання та виховання дітей дошкільного 

віку з вадами розвитку мовлення продовжують стабільно працювати групи для 

дітей з порушенням мовлення (логопедичні групи) при КДНЗ "Ясла-садок № 5 

"Казочка", КДНЗ "Ясла-садок № 6 "Дзвіночок" (42 дитини) Вільнянської 

міської ради. 

Мережа груп продовженого дня складає 17 груп на 530 дітей, для 

обслуговування яких було виділено 10,85 штатних  одиниць. 

У поточному навчальному році утримується мережа 34 (20 у сільській 

місцевості) класів на 750 (466 по селу) учнів з поглибленим вивченням базових 

дисциплін: українська мова (78), іноземні мови (575), історія (26), математика 

(40), інші  (31). В 17 закладах освіти району у 29 класах для 371 учнів 

запроваджено профільне навчання за наступними напрямами: природничо-

математичний (45 учнів), суспільно-гуманітарний (41), філологічний (99), 

технологічний (21) і художньо-естетичний (14). 

При Вільнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  функціонує районна очно-заочна 

профільна школа, де учням району відкрито рівний доступ до міжшкільних 

факультативів з історії України, української мови, математики, хімії, біології, 

географії, англійської мови. У поточному навчальному році відкрито 10 груп 

для учнів з 6-ти закладів освіти району (Вільнянські ЗОШ №1, №2, №3, гімназія 

"Світоч", Михайло-Лукашівська ЗОШ, Московський НВК) з таких предметів: 

українська мова (77 учнів), математики (27 учнів), історії (68 учнів), географії 

(28 учнів), хімії (10 учнів), біології (27 учнів), англійська мова (21 учнів). 

У районі забезпечено професійне навчання за професією водій категорії 

"С" у Вільнянській ЗОШ №2 (2 групи на 32 учні). 

Упродовж  2017 року для забезпечення рівного доступу до якісної освіти у 

районі здійснювалося регулярне і безоплатне перевезення 1276 дітей та 63 

педагогічних працівників до місць навчання та додому. Автобусний парк 

налічує 17 транспортних одиниць. Зважаючи на те, що парк шкільних автобусів 

потребує оновлення, рішенням Вільнянської районної ради у липні 2017 року 

виділено кошти  для ремонту автобусів Любимівського, Дружелюбівського, 

Соколівського, Максимівського, Московського навчально-виховних комплексів 

та   Матвіївського ЗНВК "Всесвіт" у сумі 375,5 тис. грн. 

Рішенням  Вільнянської районної ради від 23.12.2016 №9 затверджено 

План заходів оптимізації мережі навчальних закладів Вільнянського району на 

2016-2020 роки (зі змінами). З метою оптимізації мережі освітніх закладів 

району у чотирьох  закладах не відкрито 10 класи та у восьми -  11 класи. 

Відповідно до Плану заходів оптимізації мережі навчальних закладів 



36 

 

Вільнянського району на 2016-2020 роки (зі змінами) у 2017 році  було 

заплановано реорганізацію  зі зниженням ступеня у Тернівського  навчально-

виховного комплексу (дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів). Однак на пленарному засіданні п’ятнадцятої сесії сьомого 

скликання Вільнянської районної ради 28 липня 2017 року рішення "Про 

реорганізацію зі зниженням ступеня Тернівського навчально-виховного 

комплексу (дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів) Вільнянської районної ради Запорізької області" одноголосно не 

підтримано депутатами районної ради. 

Мережа дошкільних навчальних закладів у районі включає 24 заклади 

дошкільної освіти (8 КДНЗ, 16 ДНЗ у складі НВК) , в яких здобувають освіту 

1354 дитини, із них –по місту – 946 дітей, у сільській місцевості – 408.   

Загальна кількість дитячого населення: 

від 0 до 6 (7) років на 01 вересня 2017 року становила 2581 дитина, 

від 1 року до 6 (7) років - 2369 дітей, 

дітей п'ятирічного віку – 484. 

Охоплено дошкільною освітою 445 дітей. 

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах з розрахунку на 100 

місць становить 129 вихованців. У 2017 році кількість додаткових груп по ДНЗ 

збільшилася на 1 групу у Матвіївському загальноосвітньому навчально-

виховному комплексі "Всесвіт"  ДНЗ "Калинонька". Станом на 01.01.2018 року 

у районі працює 60 груп. Проектна потужність працюючих закладів дошкільної 

освіти розрахована на 678 місць та 350 місць в дошкільних групах у складі 

НВК. Таким чином у районі на 01.01.2018 року працюють:   

3  заклади дошкільної освіти міста Вільнянська (№ 3, 5, 6);   

5 закладів дошкільної освіти у сільській місцевості  (Петро-Михайлівський, 

Михайло-Лукашівський, Вільноандріївський , с. Гнаровське та смт. Кам'яне); 

3 заклади дошкільної освіти у складі НВК з  повним режимом роботи та 

трьох разовим харчуванням (Матвіївський ЗНВК "Всесвіт", Люцернянський 

НВК, Михайлівський НВК); 

2 дошкільні групи у складі НВК з чотирьохгодинним перебуванням та 

одноразовим харчуванням (Купріянівський НВК, Дружелюбівський НВК) ; 

1 дошкільна група у складі Московського НВК з трьох годинним 

перебуванням та одноразовим харчуванням за кошти сільради; 

10 дошкільних груп у складі НВК з трьох годинним перебуванням, що дає 

можливість  забезпечити та надати своєчасну педагогічну допомогу в реалізації 

права на можливість  здобуття освіти дітям сільської місцевості, а саме: 

Тернівський НВК, Соколівський НВК, Солоненський НВК, Максимівський 

НВК, Привільненський НВК, Новогупалівський НВК, Нововасилівський НВК, 

Антонівський НВК, Любімивський НВК, Семененківський НВК.   

Функціонування дошкільних груп у складі НВК дає змогу успішно розв'язувати 

проблеми наступності дошкільної та початкової освіти, адаптації дошкільнят до 

навчання у школі, ефективного використання вільних шкільних приміщень 

сільських шкіл. 
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З вересня 2017 року при Вільнянській гімназії "Світоч" почав 

функціонувати інтернат для дітей сільської місцевості на 44 дитини. 

Крім того  у районі функціонує 2 позашкільних заклади: 

Центр дитячої та юнацької творчості ; 

дитячо-юнацька спортивна школа "Колос". 

Позашкільною освітою у районі  охоплено 1127 дітей і підлітків шкільного 

віку. 

Щороку у районі забезпечується літній відпочинок дітей, які потребують 

соціального захисту у таборах з денним перебуванням. 

У травні - червні 2017 року працювало 7 таборів з денним перебуванням. 

Загалом змістовним дозвіллям у них було охоплено 845  дітей з числа учнів 

1-8, 10 класів дітей пільгових категорій, а саме: 5 дітей-сиріт, 14 дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 16 дітей-інвалідів, 95 дітей із 

багатодітних родин, 51 – із малозабезпечених сімей, 349 – талановитих і 

обдарованих, 137 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 9 дітей, 

потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 12 дітей працівників 

агропромислового комплексу села, 38 дітей працівників соціальної сфери села, 

36 дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч. І ст.6 ЗУ 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 6 дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, 64 дітей дитячих творчих 

колективів та спортивних команд. 

Повноцінне, раціональне та збалансоване харчування дітей пільгових 

категорій здійснювалося за рахунок бюджетних коштів. 

Відсоток охоплення відпочинком дітей у пришкільних таборах з денним 

перебуванням становить 22 % проти 16%  у минулому навчальному році. 

У період з 29 травня до 16 червня 2017 року було організовано роботу  

літніх мовних таборів на базі 26 закладів освіти. 

До мовних таборів на добровільних засадах було зараховано 860 дітей 

(22%) проти 771 у 2016 році, які були об’єднані у 61 загін. 

369 учнів (43%) із 21 закладу освіти вивчали поглиблено українську мову. 

375 дітей (44%) вивчали поглиблено англійську мову. 65 дітей (8%) вивчали 

поглиблено німецьку мову (Вільнянська ЗОШ №3, Вільнянська гімназія 

"Світоч", Матвіївський ЗНВК "Всесвіт", Антонівський, Московський 

комплекси). 17 учнів (2%) вивчали французьку мову (Новогупалівський НВК). 

60 учнів (7%) вивчали російську мову як мову національних меншин 

(Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Антонівський, Дружелюбівський, 

Новогупалівський, Соколівський комплекси). 

Загалом у таборах з денним перебуванням та літніх мовних таборах у 2017 

році перебувало 1705 дітей, що становить 44 % від чисельності дітей 1-8, 10 

класів у районі. 

У 2017 році значна увага була приділена зміцненню матеріально-технічної 

бази дошкільних навчальних закладів, які підпорядковані міській, селищній і 

сільським радам та дошкільним закладам при навчально-виховних комплексах. 

Зокрема було виконано: 
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поточні ремонти групових кімнат, спалень, харчоблоків, коридорів, 

спортивного обладнання на дитячих та спортивних майданчиках в дошкільних 

навчальних закладах "Берізка" Михайло-Лукашівської сільської ради, 

"Ромашка" Петро-Михайлівської сільської ради, "Маячок" Михайлівської 

сільської ради, "Гнаровчата" Гнаровської сільської ради, КДНЗ № 3, № 5, № 6 

Вільнянської міської ради, "Малюк" при Люцернянському НВК, "Сонечко" при 

Михайлівському НВК. По сучасному оформлено кімнати для дітей 

короткотривалого перебування в дошкільних закладах при Антонівському, 

Соколівському, Тернівському навчально-виховних комплексах. У кожній групі 

здійснено поточні ремонти, придбано іграшки, меблі, килими, штори, 

поповнюються групи методичною літературою, роздатковим, демонстраційним 

матеріалом, настільними іграми; 

 ремонт системи опалення та вентиляційної системи (КДНЗ № 6) на суму 

близько 450 тис.грн. за кошти Вільнянської міської ради; 

замінені вікна на енергозберігаючі у КДНЗ № 3, 6, ДНЗ "Берізка" Михайло-

Лукашівської сільської ради; 

оновлено під сучасний стандарт музичну залу КДНЗ №3 "Сонечко" за 

кошти Вільнянської міської ради; 

обладнано спортивну та хореографічну зали у ДНЗ "Малюк" при 

Люцернянському НВК; 

придбано обладнання для харчоблоку у КДНЗ № 5 камеру холодильну на 

суму 84,324 тис. грн., стелаж виробничий на суму 4,8 тис. грн., водонагрівачі на 

суму 5,16 тис.грн. за кошти Вільнянської міської ради; 

придбано нове сучасне обладнання для групових кімнат, сучасні меблі в 

ігрові куточки для сюжетно-рольових ігор, шафи для одягу в КДНЗ № 3, 5, 6, 

КДНЗ "Берізка" Михайло-Лукашівської сільської ради, ДНЗ "Малюк" при 

Люцернянському НВК; 

придбано ноутбуки у КДНЗ №5 та телевізори у КДНЗ №3. 

Проведені в освітніх закладах району: 

- капітальний ремонт тротуарної доріжки Вільнянської гімназії "Світоч"  

Вільнянської районної ради  на суму 292 тис. грн; 

-капітальний ремонт подвір'я Вільнянської гімназії "Світоч"  Вільнянської 

районної ради на суму 208,7 тис. грн.; 

-капітальний ремонт вимощення Вільнянської гімназії "Світоч"  

Вільнянської районної ради на суму 824,2 тис. грн.; 

- реконструкція системи газопостачання котельні Тернівського НВК на 

суму 18 тис. грн.; 

- реконструкція системи газопостачання котельні Люцернянського НВК 

ВРР на суму 172,9 тис. грн.; 

- виготовлена проектно-кошторисна документація реконструкції котельні 

Дружелюбівського навчально-виховного комплексу на суму 50,6 тис. грн. та 

капітального ремонту приміщення актової зали будівлі Вільнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 на суму 29,2 тис. грн.; 

-забезпечено виготовлення проектно-кошторисної документації,  

проведення експертизи проекту  та капітальний ремонт крівлі прибудов блоків 
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№2 та №3 будівлі Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3  на 

суму 280,6 тис. грн. ; 

- проведено оновлення комп’ютерної техніки та  мультимедійного 

обладнання Новогупалівського НВК; проекторів для Солоненського, 

Михайлівського  НВК  та Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№3; принтера та інтерактивної дошки для Матвіївського ЗНВК "Всесвіт" на 

суму  61,041 тис.грн.; 2  ноутбуків для Люцернянського НВК на суму 18,561 

тис.грн.; комп’ютера для Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1; кондиціонерів для Матвіївського ЗНВК "Всесвіт" та Михайлівського  НВК; 

- придбано обладнання для котелень Антонівського, Московського, 

Новогупалівського  та Семененківського, Солоненського НВК, 

Вільноандріївської ЗОШ та Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1; 

- для Матвіївського ЗНВК "Всесвіт"  придбаний конструктор LEGO 

MINDRSTORMS Education EV3 базовий набiр на суму 14,2 тис. грн., музично-

акустичне устаткування на суму 63,3 тис. грн. для Вільнянської гімназії 

"Світоч", акустичну систему HL AUDIO USK12A для Петро-Михайлівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 8,2 тис. грн. та Вільнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 на суму 49,9 тис. грн. 

Для інтернату при Вільнянській гімназії "Світоч" придбано холодильник на 

суму 7,5 тис.грн.,  пральну машину на суму 6,1 тис.грн.. телевізор на суму 7,6 

тис. грн. 

Основні проблемні питання в галузі освіти Вільнянськогорайону на 

2018 рік: 

1. Будівництво автономної блочно-модульної газової котельні на 

території Вільнянської ЗОШ №2, виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво автономної блочно-модульної газової котельні на 

території Вільнянської ЗОШ №3. 

2.Виділення коштів на : 

1) оснащення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої 

освіти:  

- облаштування класів для «Нової української школи» ; 

- оновлення комп'ютерної техніки; 

2) оновлення парку шкільних автобусів для здійснення підвезення учнів 

до місць навчання та додому; 

3) поточні та капітальні ремонти: 

-ремонт спортивної зали в Вільнянській ЗОШ І-ІІІ ст. №2; 

-ремонт крівлі Матвіївського ЗНВК «Всесвіт»; 

-ремонт крівлі ІІ корпусу Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3; 

-ремонт котла Любимівського НВК. 

 

14.1  Фізична культура і спорт 

Реалізацією розвитку фізичної культури та спорту  у районі займаються:  

- відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;  

- спортивний фізкультурно-оздоровчий клуб “Колос”;  
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- дитячо-юнацька спортивна школа “Колос” у якій працюють 6 відділень:  

 гирьового спорту   (с. Кам'яне); 

 веслування академічного (с. Михайлівка); 

 футбол (м. Вільнянськ); 

 бокс (м. Вільнянськ); 

 боротьба дзюдо  (м. Вільнянськ); 

 волейбол- (м. Вільнянськ, с. М-Лукашево).   

В зазначених  секціях    займається 346 вихованці.  

У 11 закладах загальної середньої освіти  забезпечено роботу 18 

спортивних гуртків та секцій, якими охоплено 285 учнів. 

Спортивну базу ДЮСШ «Колос» складають: 

 майданчик   з   синтетичним    покриттям  для  ігрових  видів  спорту  

42х22 кв.м. в м. Вільнянськ (установлений в 2005 році ); 

 човникова станція в с. Михайлівка 164 кв.м. (придбана в 2005 році); 

 спортивна зала 720 кв.м. м. Вільнянськ; 

 боксерський ринг 6х6 кв.м. (придбаний в 2007 році) в орендованому 

спортивному залі колишнього клубу «Данко» м. Вільнянськ; 

 кімната пристосована для занять гирьовим спортом в с. Кам'яне. 

 

Загальна сума витрат з районного бюджету у 2017 році на утримання та 

навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

склала 2081,9 тис.грн., в т.ч. видатки на заробітну плату з нарахуваннями  

1335,3тис. грн.,  видатки енергоносії  та комунальні послуги – 129,1 тис.грн., 

інші поточні видатки  - 617,6 тис. грн.    

Школа нараховує 26 працівників, з яких 10 тренерів-викладачів: 5 

штатних  та 5 сумісники.   

Завойовано:  

Чемпіонати України – 8 , завойовано 3 золоті, 2 срібні, 2 бронзові медалі. 

Чемпіонат Європи по боксу (Румунія) вихованець Вільнянської РДЮСШ 

"Колос" Кирило Сімонов - бронзовий призер. 

- Всеукраїнські змагання – 5, завойовано 6 золотих, 6 срібних  та 4 

бронзові  медалей; 

Міжнародні змагання -1, завойовано 2 золоті, 2 бронзові медалі. 

Вихованець відділення боксу Вільнянської РДЮСШ "Колос" Сімонов 

Кирило зарахований до резервного складу національної збірної команди 

України з боксу. 

У відкритому чемпіонаті області з військово-спортивних багатоборств 

збірна команда Вільнянського району – ІІ місце. 

Проблемні питання: 

Поряд з досягненнями,   у школі є ряд невирішених питань: передусім 

потерпає від браку коштів  організація навчально-тренувального процесу - 

проведення навчально-тренувальних зборів за межами школи, забезпечення 

участі дітей у змаганнях, що є дуже важливим фактором, який і підвищує 

рівень мотивації до занять, і є необхідною умовою вдосконалення спортивної 
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майстерності. Без участі у спортивних змаганнях спортсмен не може себе 

реалізувати. Протягом звітного періоду  кошти з районного бюджету майже не 

виділялись на придбання нового обладнання, інвентарю, екіпіровки і та ін.  

 

15. Охорона здоров'я 

Протягом звітного періоду закладами охорони здоров’я району 

проводилась робота, спрямована на підвищення якості, доступності, 

безперервності медичної допомоги населенню району, зміцнення матеріально-

технічної бази лікувально-профілактичних закладів району, покращення стану 

здоров’я населення району, посилення профілактичної спрямованості охорони 

здоров’я населення району. 

Медична допомога населенню району надається: 

на первинному ринку -  Комунальним закладом "Центр первинної медико-

санітарної допомоги" Вільнянської районної ради; 

на вторинному ринку - Вільнянською центральною районною 

комунальною лікарнею на вторинному рівні. 

Мережа лікувально-профілактичних закладів району станом на 01.01.2018 

року включає в себе: 3 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини у 

м.Вільнянськ, 8 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у сільській 

місцевості (всього 11 АЗПСМ); 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; 19 

фельдшерських пунктів, які являються структурними підрозділами 

комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги" 

Вільнянської районної ради". 

Ліжковий фонд ЦРКЛ станом  на 01.01.2018 становить 180 ліжок, 

забезпеченість на 10 тис. населення - 37,9, що нижче за показники по районах 

області, які склали  в 2016 - 48,46 на 10 тис. нас., в Україні  в 2015 – 72,35. 

Структура стаціонарних відділень по ЦРКЛ: 

- терапевтичне відділення №1 – 50 ліжок; №2- 10 ліжок в с. Петро-

Михайлівка на базі колишньої дільничної лікарні; 

- хірургічне відділення –    40 ліжок (в тому числі 15 хірургічних ліжок, 10 

травматологічних ліжок, 15 гінекологічних ліжок); 

- дитяче відділення –   40 ліжок  (включно 15 дитячих інфекційних ліжок); 

- пологове відділення – 20 ліжок; 

- неврологічне відділення – 20 ліжок; 

- відділення реанімації та інтенсивної терапії на  9 ліжок (в межах 

ліжкового фонду та загальної штатної чисельності ЦРКЛ). 

Кадрове забезпечення: 

Залишається нагальною проблемою кадрове забезпечення галузі охорони 

здоров’я району. Станом на 01.01.2018 р. при штатній чисельності медичного 

персоналу 240,25 одиниць, фактично зайняті посади 167,25 з них: 

лікарських штатних посад 42,25 од., фактично зайнятих – 30,25; 

середнього медперсоналу штатних посад 113 од., фактично зайнятих – 74. 

Укомплектованість комунального закладу лікарями на сьогодні складає – 

71,6%,  середнім медичним персоналом – 65,5%. 

Спеціалізацію "сімейний лікар"   мають 16 чол., які  пройшли   курси   
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спеціалізації та  мають відповідні сертифікати. Розроблений план проходження 

спеціалізації лікарями циклу "Сімейна медицина" та підвищення кваліфікації із 

спеціальності лікарі загальної практики – сімейної медицини до 2020 року. 

З метою забезпечення медичними кадрами лікувально-профілактичних 

закладів району за цільовим направленням в медичних ВУЗах м. Запоріжжя у 

2017/2018 роках навчається 4 чол.: за фахом "лікувальна справа" - 3 чол., 1 чол. 

- "педіатрія". За бюджетні кошти на підставі тристоронніх угод навчається 2 

чол., які зараз проходять інтернатуру. У 2017 році на їх навчання витрачено 42,8  

тис. грн. бюджетних коштів. 

Матеріальне забезпечення: 

Лікувально-профілактичні заклади району на 100% забезпечені 

сухожаровими шафами, холодильним обладнанням, ЕКГ - апаратами, 

глюкометрами, небулайзерами, дихальними мішками АМБУ, ростомірами , 

вагами електронними педіатричними, пульсоксиметрами, тонометрами із 

стетоскопами, стерильним матеріалом, ліками та сучасними дезінфікуючими 

засобами. 

Всі медичні працівники сільських лікувальних закладів мають 

фельдшерські сумки з необхідним набором діагностичної апаратури та 

медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги. В АЗПСМ району 

створені автоматизовані робочі місця для лікарів. 

У рамках проекту Світового банку "Поліпшення охорони здоров'я на 

службі у людей" у жовтні 2017 р. здійснена поставка: систем контролю рівня 

глюкози крові (122 глюкометри з витратними матеріалами), 17 

електрокардіографів, 91 тонометрів, 43 офтальмоскопи, 31 пульсоксиметрів, 89 

медичних сумок та печатну продукцію (зокрема, амбулаторні карти для хворих 

на серцево-судинні захворювання, щоденники пацієнтів для хворих на 

артеріальну гіпертензію, санітарно-просвітницька література) на загальну суму 

1106 374,55 грн. 

Для проведення лікарями лікування хворих вдома, патронажів вагітних, 

дітей до 1 року, надання невідкладної медичної допомоги хворим та при 

необхідності їх транспортування в стаціонар районної лікарні, всі амбулаторії 

КЗ "ЦПМСД" 100% забезпечені легковими автомобілями. 

Виконання районних програм в галузі охорони здоров”я: 
Рішеннями Вільнянської районної ради були затверджені наступні 

Програми: 

- Цільова програма "Цукровий діабет" у Вільнянському районі на 2017 

рік, затверджена рішенням районної ради від 23.12.2016 №28, на виконання якої 

протягом 2017 року було виділено за рахунок районного бюджету 700 тис. грн., 

а саме на відшкодування аптечній мережі пільгових рецептів по отриманню 

хворими на цукровий діабет 2 типу таблеткованих препаратів. Фактично було  

використано 699,993 тис. грн., що дало змогу  забезпечити  808 чол. Зазначеної 

категорії. 

- Цільова соціальна програма протидії захворюваності на туберкульоз у 

Вільнянському районі на 2017 – 2021 роки, затверджена рішенням районної 

ради від 28.04.2017 № 11, на виконання якої було виділено за рахунок районного 
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бюджету 158,452 тис. грн. на придбання вакцини "Туберкулін" для проведення 

туберкулінодіагностиці дітей та підлітків. Фактично використано 158,398 тис. 

грн. Протягом 2017 року 3429 дітей та підлітків пройшли 

туберкулінодіагностику. 

- Районна програма профілактики, діагностики та лікування рідкісних 

(орфанних) хвороб у Вільнянському районі на 2017 рік, затверджена рішенням 

районної ради від 23.12.2016 №26. На виконання програми  було виділено за 

рахунок районного бюджету 438,538 тис. грн. Зазначені кошти були витрачені 

на лікування  однієї дитини, яка хворіє на ювілей ревматоїдний артрит та 

отримує лікарські препарати по безкоштовним рецептам. Фактично 

використано 370,684 тис. грн. 

- Програма удосконалення системи надання медичної допомоги хворим 

нефрологічного профілю у Вільнянському районі на 2013-2017 роки, 

затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2013 №5 (зі змінами), було 

виділено за рахунок районного бюджету 697,966 тис. грн. Фактично 

використано 495,845 тис. грн., що дало змогу забезпечити лікування  7 чоловік. 

На виконання районної Програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2017-2021 роки  в 2017 році  виділено 768,6 тис.грн. За 

рахунок зазначених коштів було забезпечено онкологічних хворих 

знеболюючими препаратами та хіміотерапевтичними препаратами на суму 

618,6 тис. грн. та придбано  діагностичне обладнання ректоскоп  та 

цистоуретроскоп вартістю 150 тис.грн. 

Для збереження і покращення стану здоров’я населення, зниження рівня 

захворюваності, інвалідності та смертності населення Вільнянського району 

шляхом поліпшення якості надання медичної допомоги населенню, 

забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоров’я, запровадження 

Європейських стандартів забезпечення права громадян на медичну допомогу 

рішенням сесії Вільнянської районної ради від 22.04.2016 №17 прийнята 

Програма розвитку галузі "Охорона здоров’я" Вільнянського району на 2016-

2020 роки. Протягом 2017 року профінансовано та використано коштів КЗ 

"Центр первинної медико-санітарної допомоги"  в сумі 532,343 тис. грн., за 

рахунок яких придбано: 

- 1 автомобіль "Sens" на суму – 198,393 тис. грн., 

- 1 електрокардіограф -29,150 тис. грн., 

- 1 аналізатор "Білітест" на суму 64.350 тис. грн., 

- встановлені вікна (5 блоків)  вартістю 29,8тис. грн. в АЗПСМ смт. 

Кам’яне 

проведено поточний ремонт в ФП с. Московка – 167,85тис. грн. 

В рамках Програма розвитку галузі "Охорона здоров'я"  Вільнянського 

району на 2016-2020 роки  ЦРКЛ протягом  2017 року за виділені кошти 

районного бюджету придбано:   

- електрохірургічний апарат  для хірургічного відділення – 55,2 тис. грн; 

- спірограф для проведення профілактичних медичних оглядів - 7,5 

тис.грн.; 

- дефібрилятор з монітором відстеження – 180,4 тис. грн.; 
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- освітлювач до ректоскопу – 7,0 тис. грн. ; 

- комп’ютери  5 шт. – 53,3 тис. грн. ; 

- лічильник газу – 9,4 тис. грн. ; 

- стерилізатор паровий (автоклав) – 134 тис. грн. ; 

- система ультразвукової діагностики – 619,8 тис. грн. ; 

- дезінфекційна камера – 96,4 тис грн. 

Задля комфортного та безпечного перебування хворих на лікуванні 

протягом  2017 року за  кошти районного бюджету в ЦРКЛ  проведено наступні 

ремонти власними силами лікарні та з залученням спонсорської допомоги: 

сходового маршу хірургічного відділення – 47,8 тис. грн. 

стоматологічного кабінету поліклініки – 57,5 тис. грн. 

хірургічного блоку в поліклініці – 30,9 тис. грн. 

кабінету уролога в поліклініці – 10,4 тис. грн. 

двох палат терапевтичного відділення – 5,2 тис. грн. 

переходу з дитячого відділення в хірургічне – 28,5 тис. грн. 

переходу з терапевтичного відділення в поліклініку – 22,2 тис. грн. 

кабінету у відділенні реанімації та інтенсивної терапії – 4,0 тис. грн. 

вхідного блоку в поліклінічному відділенні – 41,9 тис. грн. 

холу поліклінічного відділення – 7,1 тис. грн. 

теплового колодязя – 24,8 тис. грн., 

пологового відділення – 192,3 тис. грн. 

проведено ремонт теплотраси протяжністю 158 м – 112,3 тис. грн. 

замінено вікна та двері  в кабінеті психіатра, нарколога, офтальмолога, в 

реєстратурі по видачі листів непрацездатності, в реєстратурі для мешканців 

села, в маніпуляційній, в диктофонній, у відділенні трансфузіології,  вхідні 

двері в дитячому корпусі та в харчоблоці (всього 13 конструкцій) на загальну 

суму 96,8 тис.грн. 

- "Програма енергоефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів у Вільнянському районі на 2016-2020 роки", рішення від 22.04.2016 № 

3. В 2017 році  було виділено за рахунок районного бюджету 20 тис. грн., які 

витрачені  на проведення модернізації котельні в АЗПСМ с. Петро-Михайлівка. 

Фактично  використано 19,495 тис. грн., у тому числі на: 

• придбання газового лічильника 9,309 тис.грн., 

• виготовлення проектно-кошторисної документації 10,186 тис.грн. 

-Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Вільнянського району на 2017 рік, затверджена рішенням районної ради від 

23.12.2016 №26.  Було виділено 206,2 тис.грн., фактично використано 204,898 

тис. грн., у тому числі на придбання автомобілю для надання первинної 

медичної допомоги населенню на суму 204,898 тис. грн. 

По програмі сприяння виконанню депутатських повноважень виділено та 

використано в повному обсязі кошти в сумі 47,5 тис. грн. на заміну вікон з 

дерев’яних на металопластикові стеклопакети: по ФП с. Московка (7 блоків на 

суму 21тис. грн.) та с. Антонівка (9 блоків на суму 26,5 тис. грн.). 

По урядовій програмі "Доступні ліки" було відділено 804,863 тис.грн., 

фактично  використано - 804,757 тис. грн. Всього забезпечили 5772 чол., у тому 
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числі 

• на серцево-судинні захворювання -  4871 чол., 

• бронхіальну астму - 33 чол., 

• цукровий діабет -  868 чол. 

Фінансове забезпечення 

На утримання медичних установ району на 2017 рік  виділено бюджетних 

асигнувань 50735,5 тис.грн., з них: 38820,1 тис. грн. або 76,5 % за рахунок 

державної медичної субвенції, а 11915,4 тис.грн. або 23,5 %  – з районного 

бюджету. В розрахунку на 1 мешканця плановий обсяг фінансування на 2017 рік 

становить 1069,60 грн. 

Профінансовано за 2017 рік 49586,6 тис. грн., або 97,7 % від річних 

асигнувань.  Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 р. відсутня. 

Фінансування первинної медико-санітарної допомоги на 2017 рік 

становить  35,78 % від загального обсягу фінансування охорони здоров’я 

району. 

За 2017 рік на придбання медикаментів та виробів медичного 

призначення для забезпечення хворих в умовах лікувальних закладів витрачено 

3363,2 тис.грн., що становить 6,8 % від загального фінансування за цей період. 

Фактично використано медикаментів та виробів медичного призначення 

протягом звітного року, придбаних за рахунок бюджетних коштів  на суму 

1981,9 тис.грн.  У структурі використання медикаментів 3,5 % становить 

забезпечення медикаментами хворих пільгових категорій на безоплатній основі 

(Креон) в сумі 68,8 тис. грн. 

Крім того, використано через аптечну мережу за пільговими рецептами 

згідно постанови КМУ від 17.08.1998 № 1303 "Про впорядкування 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 

разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань" 2617,7 тис. грн. бюджетних коштів. 

Протягом  2017 року використано медикаментів, що отримані 

централізовано за рахунок коштів державного та обласного бюджетів  на суму 

3145,1  тис.грн., з них:   

інсуліни на суму  -1951,1 тис. грн., 

протитуберкульозні препарати на суму - 349,1 тис. грн., 

імунодепресанти на сум - 211,9 тис. грн., 

вакцини на суму  -620,8 тис. грн., 

інші лікарські засоби на суму -12,2 тис. грн. 

За рахунок інших джерел (спеціальний фонд, гуманітарна допомога) 

отримано та використано медикаментів на суму 120,2 тис. грн. 

Разом, за рахунок усіх джерел, забезпечення хворих медикаментами за  

2017 рік становить 7531,3 тис. грн., з них, на пільгове амбулаторне лікування 

використано 5198,6 тис. грн. (або 69 % від усіх витрат на лікування). 
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Проблемні питання: 

Необхідне фінансове забезпечення  закладів охорони здоров»я  району  на 

проведення наступних заходів: 

КЗ «Центр  первинної медико-санітарної допомоги» 

Вільнянської районної ради: 

- проведення реконструкції системи газового опалення АЗПСМ с.Солоне, 

АЗПСМ  сел. Кам»яне, АЗПСМ с.Матвіївка, АЗПСМ с.Петро-Михайлівка, ФП 

с. Антонівка на загальну суму 240 тис.грн.. 

- проведення поточного ремонту приміщень АЗПСМ смт.Кам»яне – 110 

тис.грн. 

- придбання легкового автомобіля, для покращення надання первинної 

медичної допомоги населенню Вільнянського району – 200 тис.грн.; 

З метою удосконалення реформи в галузі охорони здоров»я для 

забезпечення якісного та належного отримання первинної медичної допомоги 

пацієнтам у сімейного лікаря необхідно  17 комп»ютерів на загальну суму 161,5 

тис.грн., в тому числі: 

для сімейних лікарів – 6 одиниць; 

для забезпечення автоматизованим робочим місцем 11 медреєстраторів. 

Центральна районна  комунальна лікарня 

1.Першочергово необхідне встановлення ліфта в лікувальному корпусі 

лікарні вартістю біля 2,0 млн.грн. Щороку санітарні працівники переносять на 

руках з приймального відділення, яке знаходиться на першому поверсі,   600-

700 хворих на 2 поверх до відділення реанімації та інтенсивної терапії, в 

хірургічне відділення та на ліжка травматологічного профілю. 

2. Виділення коштів  на: 

 капітальний ремонт поліклінічного відділення в розмірі 600 тис.грн.; 

 капітальний ремонт рентгенологічного відділення - 800 тис.грн. 

Технічний стан приміщення не відповідає санітарним нормам так, як ремонт  не 

проводився понад 40 років. 

 капітальний ремонт приймального відділення - 450 тис.грн. 

 

16. Культура 

Витрати на утримання закладів культури району за 2017 рік склали 

15235,1 тис.грн. (2016 рік - 10424,1  тис.грн.), що складає 3,4% від загальних 

витрат по району, а саме на утримання: 

•будинків культури та інших закладів культури – 6260,6 тис.грн (2016 рік  

3799,4  тис.грн.); 

•бібліотек –  3528,2тис.грн. (2016рік -  2482,1 тис.грн.); 

•музеїв – 348,5тис.грн. (2016 рік - 333,3  тис.грн.); 

•шкіл естетичного виховання – 4057,2 тис.грн. (2016 рік - 3083,6  

тис.грн.); 

•інших культурно-освітніх закладів – 1040,6 тис.грн. (2016 рік  725,7 

тис.грн.). 
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Робота галузі культури району у 2017 році була спрямована на зміцнення 

матеріально-технічної бази, розширення надання послуг населенню, підтримку 

творчих колективів та окремих виконавців, забезпечення участі у семінарах, 

конкурсах, фестивалях, оглядах. 

У Вільнянському районі у 2017 році функціонували:  

21 сільський будинок культури;  

1 районний будинок культури та дозвілля;  

1 дитяча та 1 бібліотека для дорослих у місті,  

18 сільських бібліотек-філій, які об’єднані у централізовану бібліотечну 

систему;   

4 школи естетичного виховання: міські музична та художня, Матвіївська 

та Михайлівська музичні школи; районний  краєзнавчий музей; 

Музичні школи налічують 280 учнів, художна школа– 111 учнів. В 

бібліотеках району обслуговується 11848 читачів. 

В районі працює 133 колективи художньої самодіяльності, в яких 

налічується 1400 учасників, з них:  

- 50 колективів та окремих виконавців вокально-хорового жанру, в яких 

налічується 390 учасників;  

- 9 фольклорних колективів, в яких налічується 85 учасників;  

- 28 колективів представляють у районі хореографічний жанр, до складу 

яких входить 520 учасників; 

- 38 колективів театрального жанру - 340 учасників;  

- 4 музичних колективи - 22 учасники,  

- 4 колективи декоративно-прикладного мистецтва – 43 учасники.  

В районі діють дев»ять колективів із званням "народний"( дитячий 

танцювальний "Аеліта"; дитячий танцювальний "Веселка"; фольклорний 

ансамбль "Богатирями", вокальний ансамбль "Вечорниці"; вокальний ансамбль 

"Калинонька" Матвіївського СЦКД; вокальний ансамбль "Вільняночка"; хор 

"Ветеран"; фольклорний колектив "Журавка"; шоу-балет "Форс"). 

За 2017 рік колективами художньої самодіяльності проведено 180 

концертів, на яких були присутні 136 тисяч глядачів. Клубними закладами 

району було проведено 710 культурно-освітніх та розважальних заходів, які 

відвідало 103,6 тис. глядачів. 

Пріоритетними завданнями та заходами минулого року були: зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів культури. 

В межах виконання Програми розвитку культури Вільнянського району 

на 2013-2017 роки (рішення районної ради від 31.05.2013 № 7) для покращення 

матеріального-технічного стану та створення належних умов праці: 

- придбані декорації для оформлення культурно-мистецьких заходів в 

сумі 49,5 тис.грн. для комунальної установи «Вільнянський районний будинок 

культури та дозвілля»; 

- поповнено бібліотечний фонд на суму 55 тис.грн. комунальної установи 

«Вільнянська централізована бібліотечна система»; 

- заміно вікна на енергозберігаючі у Матвіївській сільській бібліотеці-

філії  на суму 40,0 тис.грн. (4 вікна); 
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- для комунальної установи «Вільнянський районний краєзнавчий музей» 

придбано багатофункціональний копіювальний пристрій та пристрій 

безперебійного живлення до комп’ютера на суму 11,4 тис.грн.; 

- в комунальному закладі «Михайлівська дитяча музична школа» 

встановлені вхідні металеві двері вартістю 10 тис.грн.; 

- в комунальних закладах «Вільнянська дитяча художня школа» та 

«Вільнянська дитяча музична школа» виконані роботи по встановленню 

козирків над входом на загальну суму 23,7 тис.грн. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів сільських рад  виконанні наступні 

заходи: 

•проведено капітальний ремонт будівлі сільському будинку народної 

творчості та дозвілля в с. Михайлівка на суму 298,2 тис. грн. (встановлено вікна 

в спортзалі та фойє, 2 вхідних дверей та відремонтовано відкоси);  

•Антонівською сільською радою виготовлено Проект «Капітальний 

ремонт покрівлі будинку культури по вулиці Центральна, 29 с. Антонівка 

Вільнянського району Запорізької області». В 2017 році отримано Експертний 

звіт від 23.01.2017 № 08-1266/1-16 щодо розгляду проектної документації в 

частині міцності, надійності, довговічності об’єкту будівництва та кошторисної 

частини проекту будівництва. Планується часткове перекриття даху, 

проведення світла; 

•в Купріянівському сільському будинку народної творчості та дозвілля 

проведено ремонт на суму 32,1тис. грн. (придбані будівельні матеріали);  

•для Максимівського сільського будинку культури придбано музично-

підсилювальну апаратуру, з’єднувальні кабелі на суму 131, 7 тис. грн. грн.  

•Новософіївському сільському будинку дозвілля Дружелюбівської 

сільської ради виділені кошти з районного бюджету в сумі  26,0  тис. грн. на 

придбання  ноутбука (11,0 тис. грн.), театральних та новорічних костюмів (15,0 

тис.грн.) . 

На виконання депутатських повноважень з коштів депутатського корпусу 

Запорізької обласної ради, виділених рішенням Запорізької обласної ради від 

08.06.2017 № 86 у сумі 392,9 тис. грн. грн.  

•проведено поточний ремонт крівлі будинку культури Матвіївської 

сільської ради – 100,0 тис.грн.; 

•проведено поточний ремонт туалету КЗ «Михайлівська дитяча музична 

школа» - 30 тис грн. 

- проведено заміну вікон в: 

•адміністративній будівлі Привільненської сільської ради приміщень, в 

яких розташований будинок культури -  11, 2 тис. грн.; 

• будинку культури Купріянівської сільської ради -  120,0 тис. грн.; 

• будинку культури Солоненської сільської ради– 10,8 тис. грн; 

• Гнаровському сільському будинку культури у сумі 50,0 тис. грн.; 

• Солоненській сільській бібліотеки– 3,85 тис. грн.; 

• Максимівській сільській бібліотеці  – 27 тис грн.; 

• Матвіївській сільській бібліотеці – 40,0 тис грн.; 
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Станом на 01.01.2018 основний фонд Вільнянського районного 

краєзнавчого музею налічує 1039 одиниць, науково-допоміжний фонд – 1518. 

До пам'ятних дат з історії України в музеї протягом року були оформлені 10 

виставок і 6 тимчасових доповнень до експозицій та стендів. У серпні 2017 

року була розроблена концепція реекспозиції у залах Вільнянського районного 

краєзнавчого музею. 

Протягом року працівниками музею здійснювалась науково-освітня 

робота серед учнівської молоді, а також відвідувачів інших вікових категорій. 

За 2017 рік було проведено 92 екскурсії, 12 масових заходів для школярів та 

дорослих, здійснено обстеження сучасного стану 17 пам’яток історії на 

території сільських рад та м. Вільнянська.  

У 2017 році переукладено 18 охоронних договорів про збереження 

пам’яток історії з сільськими радами та підприємствами, укладено 1 новий 

договір з Михайлівською сільською радою на щойно виявлену пам’ятку історії 

в с. Вільнокур’янівське.  

Запорізьким обласним центром охорони культурної спадщини було 

виготовлено облікову документацію (паспорти та облікові картки) на 8 

пам’яток археології, які розташовані на території Московської сільської ради та 

11 пам’яток, розташованих на території Антонівської сільської ради.  

Всього за 2017 рік обстежено 42 пам’ятки археології, встановлено 68 

інформаційних знаків на курганах.  

З метою сприяння розвитку туризму та формування туристичного іміджу 

району відділом культури і туризму райдержадміністрації в мережі Internet 

висвітлені туристично-привабливі об’єкти, розроблено 13 туристичних 

маршрутів, надруковані буклети про туристичні об’єкти району. Працівниками 

музею оформлено 4 проекти буклетів про туристично-екскурсійні маршрути по 

Вільнянському району. Продовжується впровадження інвестиційного проекту 

"Этносело" в с.Геленджик Антонівської сільської ради.  

За звітний період, викладачами та учнями шкіл естетичного виховання 

району було проведено понад 40 різноманітних заходів.  

Значну частину займають заходи, присвячені відродженню української 

культури, народних свят, звичаїв, традицій, обрядів. Широко відзначалися 

Новорічні, Різдвяні, Великодні та свята за календарем сонячного циклу: Івана 

Купала, Водохреща, обрядове свято  Святого Миколая та інші. 

 

У 2017 році користувачами бібліотек  стали 11848 осіб, яким було видано 

235422 примірників друкованої продукції, кількість відвідувань бібліотек 

склала 84573. Міжбібліотечним абонементом у минулому році скористувались 

76 читачів. До бібліотек комунальної установи з різних джерел комплектування 

надійшло 4031 примірник друкованої продукції, із яких 850 примірників на 

суму 55 тис.грн. за рахунок районного бюджету. 

Бібліотечний фонд на 01.01.2018 р. складає 268 793 примірника. 

Активно впроваджуючи інформаційні технології у 2017 році комунальна 

установа "Вільнянська централізована бібліотечна система" Вільнянської 

районної ради розробила та започаткувала на базі соціальної мережі "Facebook" 
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веб-сторінку "Вільнянськ туристичний". Сторінка користується значною 

популярністю серед відвідувачів: за 5 місяців існування на "Вільнянськ 

туристичний" підписалося понад 500 людей.  

Впродовж звітного року продовжувалася робота на офіційному веб-сайті 

комунальної установи "Вільнянська централізована бібліотечна система", 

створеному у 2016 році. Загалом за 2017 рік  сайт відвідало 1793 користувачів. 

У 2017 році продовжено роботу за участю інвесторів – благодійного 

фонду "Єврейський громадський центр" побудову в с. Червонокозаче 

українського Етно села, де будуть  побудовані і представлені об’єкти, 

характерні для Запорізького краю: вітряк, кузню, корчму, хати, в яких  було  

проведено майстер-класи та безліч заходів. Побудова Етно села має за мету 

розвиток туристичного бізнесу і залучення місцевого населення до сфери 

обслуговування туристів. 

Основні проблеми: 

Потреба в коштах на поточні ремонти, придбання обладнання: 

Вільнянська централізована бібліотечна система 

поповнення бібліотечних фондів (книги та періодисні видання) – 

50тис.грн.; 

придбання та заміна вікон у бідівлі цетральної районної бібліотеки – 

50тис.грн.; 

придбання віконних ролетів – 80 тис.грн.; 

придбання твердопаливного котла – 100 тис.грн.; 

придбання буферної ємності для твердопаливного котла  - 50тис.грн.; 

поточний ремонт системи опалення -  50 тис.грн.; 

облаштування місця  для зберігання вугілля – 50 тис..грн.; 

Вільнянська дитяча художня школа  

виготовлення технічних умов на виконання робіт на інженерне 

забезпечення (електропостачання) Вільнянським РЄМ –  57 тис.грн.; 

виготовлення технічних умов на виготовлення по технічно-робочому 

проекту на електрозабезпечення та розрахунковий облік об»єкту реконструкції 

– 55 тис.грн.; 

кошти на проведення експертизи проектно-кошторисної документації – 

23 тис.грн.; 

реконструкція внутрішніх електричних мереж будівлі школи – 70 

тис.грн.; 

поточний ремонт внутрішніх приміщеноь, туалету  - 25 тис.грн.;  

виготовлення проектно-кошторисної документації на водовідведення – 19 

тис.грн.; 

поточний ремонт системи опалення – 50 тис грн. 

Михайлівська музична школа 

поточний ремонт внутрішніх приміщень закладу – 20 тис.грн.; 

поточний ремонт підлоги у класах школи – 40 тис.грн.; 

Районний будинок культури та дозвілля 

здійснення заходів з підвищення рівня потужності електричної енергії - 

10 тис. грн. 
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придбання костюмів для колективів - 150 тис.грн. 

придбання апаратури – 550 тис. грн. 

поточний ремонт приміщення в т.ч.: 

- цоколя - 160 000,00 грн.; 

- вимощення будинку - 120 000,00 грн. 

придбання комп’ютерів,  принтерів - 45 тис.грн.; 

придбання віконних ролетів - 12 тис.грн. 

Придбання музичних інструментів для шкіл естетичного виховання 

(цимбали, скрипка 4\4 2 шт., концертний баян, електропіаніно) - 47 000,00 грн. 

Придбання комп’ютерів, ноутбуків, оргтехніки для бібліотек установи - 

30  тис.грн. 

Придбання вікон та металевих грат для будинку КУ «Вільнянський 

районний краєзнавчий музей» Вільнянської районної ради – 93 тис. грн. 

 

17. Екологія 

Протягом останніх років в районі  відсутній єдиний фонд охорони 

навколишнього природного середовища з причин відмови 

міськселищсільвиконкомів щодо його створення. Плата за забруднення  

навколишнього природного середовища  зараховується до відповідного 

бюджету, тобто  окремо по міській, селищній та кожній сільській раді, так як 

було передбачено ст.69 п.10 Бюджетного  Кодексу України та п.46. Закону 

України "Про охорону навколишнього природного середовища". Кошти, які 

надходили на рахунки органів місцевого самоврядування від забруднення 

навколишнього середовища акумулювалися з метою  використання на власні 

потреби своєї громади.  

З початку 2017 року в районі діяв 21 фонд охорони навколишнього 

природного середовища, а саме: міський, селищний та 19 сільських.  

Але, у зв’язку зі створенням в липні минулого року об’єднаної громади 

Павлівської та Семененківської сільських рад  01.10.2017 року в районі вже 

діяло 20 фондів охорони навколишнього природного середовища: міський, 

селищний та 18 сільських. 

Залишок коштів на рахунках місцевих екофондів станом на 01.01.2017 

року складав 1064,4 тис. грн.,  в т. ч.:  

- міському фонді – 44,2 тис.грн.; 

- селищному фонді  – 4,8 тис. грн.; 

- фонди  сільських рад -  1015,4 тис. грн.  

З метою поліпшення екологічної ситуації в районі рішенням обласної 

ради від 06.04.2017 року № 37 на 2017 рік затверджено перелік 

природоохоронних заходів фінансування яких проводилася за  рахунок  

місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища на загальну 

суму  682 тис., а  саме: 
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№ 

з/п 

Назва природоохоронного заходу 

 

Обсяг фінансування, тис. 

грн. 

2017 рік 

затверджено виконання 

 Разом: 682,00 97,930 

1. Придбання євроконтейнерів для збору твердих 

побутових відходів Гнаровською с/р 

122,00 - 

2. Придбання машин для збору, транспортування, 

захоронення та складування твердих побутових 

відходів  (сміттєвоз) Гнаровською с/р 

400,00 - 

3. Роботи пов’язані з поліпшенням технічного 

стану та благоустрою водойми біля с. 

Жовтневе Гнаровської с/р (розробка робочого 

проекту 

60,00 - 

4. Озеленення території Гнаровської с/р 100,00 97,930 

Фактично за 2017 рік Гнаровською сільською радою використано з 

місцевого фонду охорони навколишнього середовища  97,930 тис. грн. на 

озеленення території сільської ради, що становило тільки 14,3% від 

затвердженої суми. Сума невикористаних коштів на 01.01.2018 року становила  

584,07 тис. грн. ув’язку з тим,  що  постачальник сміттєвозу, який сільська рада 

планувала придбати для збору і транспортування твердих побутових відходів, у  

4 кварталі  2017 року скасував договір купівлі-продажу. З цієї причини 

Гнаровською сільською радою не проводилася закупівля і євроконтейнерів під 

сміттєвоз. 

За 2017 рік на рахунки місцевих екофондів надійшло 431,2 тис. грн. і 

станом на 01.01.2018 року залишок склав 1411,477 тис. грн. 

 В 2017 році  рішенням  сесії Запорізької обласної ради від 06.04.2017 №37  

затверджений  Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне 

використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони 

навколишнього природного середовища по Вільнянському району (замовник 

Управління капітального будівництва облдержадміністрації), зокрема: 

розробка проекту землеустрою з організації території та встановлення 

меж земель природно-заповідного фонду ботанічного заказника місцевого 

значення "Балка Кащенова" на території Вільнянського району Запорізької 

області - 21,358 тис.грн.; 

розробка проекту землеустрою з організації території та встановлення 

меж земель природно-заповідного фонду комплексної пам'ятки природи 

місцевого значення  "Балка Бальчанська" на території Вільнянського району 

Запорізької області – 15,434 тис.грн.; 

розробка проекту землеустрою з організації території та встановлення 

меж земель природно-заповідного фонду ботанічної  пам'ятки природи 

місцевого значення  "Балка Губинська" на території Вільнянського району 

Запорізької області – 22,260 тис.грн.; 

розробка проекту землеустрою з організації території та встановлення 

меж земель природно-заповідного фонду ентомологічного  заказника місцевого 
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значення  "Цілинна ділянка  № 1" на території Вільнянського району 

Запорізької області -18,651 тис.грн.; 

розробка проекту землеустрою з організації території та встановлення 

меж земель природно-заповідного фонду ботанічного  заказника місцевого 

значення  "Цілинна балка Вербова" на території Вільнянського району 

Запорізької області - 21,358 тис.грн.; 

розробка проекту землеустрою з організації території та встановлення 

меж земель природно-заповідного фонду ентомологічного  заказника місцевого 

значення  "Цілинна ділянка № 3" на території Вільнянського району Запорізької 

області – 21,358 тис.грн.; 

розробка проекту землеустрою з організації території та встановлення 

меж земель природно-заповідного фонду ентомологічного  заказника місцевого 

значення  "Цілинна ділянка № 2" на території Вільнянського району Запорізької 

області -22,260 тис.грн.; 

розробка проекту землеустрою з організації території та встановлення 

меж земель природно-заповідного фонду ботанічного заказника місцевого 

значення "Цілинна ділянка Могили" на території Вільнянського району 

Запорізької області -17,749 тис.грн.; 

розробка проекту землеустрою з організації території та встановлення 

меж земель природно-заповідного фонду ботанічного заказника місцевого 

значення "Балка Тисина" на території Вільнянського району Запорізької області 

-17,749 тис.грн.; 

«Захист від підтоплення і затоплення північно-західної частини 

м.Вільнянськ (провулок Тракторний та вулиці Жовтнева, Першотравнева, 

Маяковського, Запорізька, Радянська, Куйбишева) Запорізької області - нове 

будівництво» - 2700 тис.грн.; 

«Мережі водовідведення, с. Матвіївка Вільнянського району – 

реконструкція» -1350 тис.грн.; 

«Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області – 

реконструкція» -  20 млн.грн. 

Фактично кошти були використані в розмірі 11197,2 тис.грн., в тому 

числі: 

- на каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області – 

реконструкція – 10987,637 тис.грн.; 

- на «Захист від підтоплення і затоплення північно-західної частини 

м.Вільнянськ (провулок Тракторний та вулиці Жовтнева, Першотравнева, 

Маяковського, Запорізька, Радянська, Куйбишева) Запорізької області - нове 

будівництво» - 209,563 тис.грн. 

У 2013 році розроблена районна Програма поводження  з твердими 

побутовими відходами  на території Вільнянського району на 2013-2020 роки, 

яка затверджена рішенням двадцять шостої сесії шостого скликання районної 

ради від 29.08.2013 № 16. 

Головним завданням цієї Програми є мінімізація утворення твердих 

побутових відходів (далі – ТПВ) та зменшення їх негативного впливу на 

здоров’я людини та навколишнє природне середовище, створення умов, що 
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сприятимуть забезпечення повного збирання, утилізації, знешкодження та 

захоронення ТПВ.  

У 2017 році на виконання зазначеної Програми: 

за рахунок коштів обласного бюджету придбано сміттєвоз для 

Вільнянської міської ради та Михайлівської сільської ради. Вартість одного 

сміттєвозу становить 2700 тис. грн.; 

Люцернянською сільською радою, за рахунок власних коштів у сумі 529,4 

тис. грн. придбано трактор для збирання та вивезення ТПВ. 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2016 

№111"Про забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства 

у сфері поводження з побутовими відходами" розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 08.07.2016 № 418 "Про створення постійно діючої 

районної комісії з питань забезпечення дотримання вимог природоохоронного  

законодавства у сфері поводження з побутовими відходами, Положення про неї 

та затвердження її складу" створена відповідна районна комісія. 

З метою перевірки санітарного стану підпорядкованої території у 2017 

році комісія здійснила два виїзних засідання, були перевірені території 

Павлівської та Люцернянської сільських рад. Під час проведення перевірки 

було виявлено 2 несанкціонованих сміттєзвалища. Головам вищезазначених 

сільських рад рекомендовано провести роботи з ліквідації та рекультивації 

несанкціонованих сміттєзвалищ.  

Схеми санітарної очистки населених пунктів розроблено та затверджено 

рішеннями Кам’яної селищної ради, Тернівської, Гнаровської,  Матвіївської, 

Михайло-Лукашівської, Московської, Люцернянської, Купріянівської та 

Солоненської сільських рад. 

Вивіз та розміщення побутових відходів в  місті Вільнянськ та сільській 

місцевості протягом 2016  року здійснювалося за допомогою КП «Вільнянський 

міськкомунгосп Запорізької області» та селищсількомунгоспів.  

Підприємства отримали ліміти на  утворення та розміщення   побутових 

відходів у 2017 році на полігоні твердих побутових відходів №1 м. Запоріжжя 

ТОВ «Ремондіс Запоріжжя».  

Викиди здійснювались в межах затверджених норм. Скарг від населення 

до райдержадміністрації не надходило. 

 Проблемні питання:  

 підтоплення ґрунтовими водами забудованої території в с. Матвіївка та 

с. Павлівка; 

 узаконення сільських полігонів побутових відходів; 

 проектування та реконструкція очисних споруд в с.Солоне. 

 

18. Основні проблемні питання соціально-економічного розвитку району 

Для розв’язання  найважливіших  проблем соціально-економічного 

розвитку  Вільнянського району, вирішення яких потребує у 2018 році  

підтримки  з боку держави та обласної державної адміністрації,  необхідно  

35464,676  тис.грн., в тому числі на впровадження: 
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першочергових пріоритетних інвестиційних проектів- 6290,4 тис.грн.: 

будівництво блочно-модульної опалювальної котельні   Вільнянської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по провулку Новому,7 в  м. Вільнянськ Запорізької області 

– 2555,664 тис.грн. Необхідність будівництва перш за все пов’язане з значними 

витратами з районного бюджету на централізоване опалення. Переведення  

приміщення школи на автономне опалення дасть можливість самостійно 

регулювати тепловий режим в приміщенні школи незалежно від 

централізованої подачі тепла міськими тепломережами. Крім того це дасть 

значну економію бюджетних коштів, які виділяються на галузь освіти. В 

зазначеній школі навчається близько 500  учнів; 

будівництво котельної у комунальному ДНЗ "Ясла-садок №5 

"Казочка" по вул. Горького у м. Вільнянськ Запорізької області" – 2097,425 

тис.грн. Переведення  приміщення дитячого закладу  на автономне опалення 

дасть можливість самостійно регулювати тепловий режим в приміщенні будівлі 

незалежно від централізованої подачі тепла міськими тепломережами. Крім 

того це дасть значну економію бюджетних коштів, які виділяються на 

утримання дитячих закладів міською радою. В зазначеному закладі  

виховується  близько 300 дітей; 

будівництво нової трансформаторної підстанції та повітряних ліній 

для електропостачання житлових будинків та вуличного нічного 

освітлення по  вул. Металістів м. Вільнянськ Запорізької області – 1637,311 

тис.грн. Будівництво нової ТП  та ПЛ забезпечить електропостачання 

житлових будинків та вуличного нічного освітлення по  вул. Металістів  ( 

чисельність населення - 0,3 тис. чол.); 

інших інвестиційних об’єктів – 29174,276 тис.грн.: 

реконструкція  комунального житла за адресою: Вільнянський район, 

с. Соколівка, вул. Жовтнева, буд.8 – гуртожиток для забезпечення потреб 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування, та осіб з їх 

числа – 2899,559 тис.грн. Реконструкція передбачає  перепланування 

занедбаної будівлі колишнього гуртожитку для створення на його основі 14 

однокімнатних квартир з окремою кухнею та санвузлом для забезпечення 

потреб осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які перебувають на квартирному обліку  у виконкомі Михайлівської с/р; 

реконструкція водоводу питної води на с.Петрівське Любимівської 

сільської ради Вільнянського району Запорізької області – 783,708 тис.грн. 

Реконструкція даного об’єкту надасть можливість забезпечити якісною питною 

водою 98 дворів в яких мешкає  130 чоловік; 

водопостачання с.Петрівське Любимівської сільської ради 

Вільнянського району Запорізької області – 1354,333 тис.грн.; 

реконструкція водопроводу с. Дружелюбівка Вільнянського району 

Запорізької області – 2456,729 тис.грн. Водопровід в с. Дружелюбівка 

збудовано ще в у 80-х роках і на сьогодні вичерпав свій ресурс. Зазначений 

водопровід також частково виконує функції транзиту питної води до с. 

Новоіванівське  Дружелюбівської сільської ради. В деяких місцях лежить 
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азбестоцементні труби, які відповідно до норм повинні використовуватися для 

водовідведення, а не для водозабезпечення та які знаходяться в аварійному 

стані. Крім того, під час будівництва у 1986 році використовувалися чавунні 

труби легкого типу, що призвело до їх швидкого зношення та виходу з ладу. Це 

в свою чергу призводить до того, що населення с. Дружелюбівка та с. 

Новоіванівське не рідко залишається без води, а постійні ремонти є 

неефективними та несуть значні фінансові витрати. 

Реконструкція водопроводу надасть можливість забезпечити цілодобове 

постачання споживачам питної води, яка відповідатиме встановленим 

нормативам якості та збільшення охоплення населення послугами 

централізованого водопостачання до 100%. 

Реконструкція мережі забезпечить якісною питною водою  до 390 дворів, 

в яких мешкає 1000 жителів, школу, ФАП та  чотири торгові точки 

В даний час водопостачання  с.Дружелюбівка здійснюється по 

трубопроводу діаметром 160мм від водопровідних споруд НСП-1 в с. 

Новософієвка Вільнянського району і збудованому в 1977 році. Водогінні 

мережі с. Дружелюбівка із чавунних і азбестоцементних труб 

діаметром150…50мм. В результаті тривалої експлуатації водогінна система 

вичерпала повністю свій ресурс і прийшла в непридатність 

капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Матвіївка 

Вільнянського району Запорізької області – 466,8 тис.грн. Проведення 

капітального ремонту будівлі будинку культури в с. Матвіївка надасть 

можливість мешканцям  для проведення дозвілля,  культурно-масових заходів 

та підвищення рівня культури. На території Матвіївської сільської ради це 

єдиний культурний заклад де проводяться всі зібрання громади та культурно-

мистецькі заходи. В с. Матвіївка проживає більше 4 тис.чоловік, не враховуючи 

мешканців садових товариств. 

реконструкція каналізаційної насосної станції КНС-1 по провулку 

Солідарності (Гвардійському) у м. Вільнянську Запорізької області – 

3652,045 тис.грн. Відновлення експлуатаційної надійності КНС-1 планується 

здійснити  шляхом заміни фізично зношеного та застарілого насосного і 

технологічного обладнання; 

проведення заходів по захисту від підтоплення та затоплення 

території вулиць 30 років ВЛКСМ, Калініна, Червоноармійська, 

Металістів, Південна у м. Вільнянську Запорізької області. Реконструкція 

колектору для відведення дренажної води та поверхневої води – 893,540 

тис.грн. Впровадження інвестиційного проекту дасть можливість ліквідувати 

підтоплення зливового колектору м. Вільнянськ за рахунок будівництва каналу 

довжиною 334м та залізобетонних лотків довжиною 54,5м; 

реконструкція водопровідної мережі до с. Антонівка  Вільнянського 

району Запорізької області - 1152,534  тис.грн. Протягом останніх років 

впроваджується проект " Водовод питної води м. Запоріжжя - м. Вільнянськ-

смт. Новомиколаївка - будівництво". .Після введення  зазначеного об’єкту в 

експлуатацію і підключення сіл Антонівської сільської ради  до центральної 

труби, водопровідні мережі не витримають тиску, так як вони не ремонтувалися  
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з моменту їх прокладення. В зазначених селах знаходиться більше 300 дворів, в 

яких проживає  близько 1 тис.чоловік, функціонує школа, будинок культури, 

ФАП; 

реконструкція водопровідної мережі від с. Антонівка до с. 

Володимирівка Вільнянського району Запорізької області  - 488,687 тис.грн.; 

реконструкція водопровідної мережі до с. Зелений Гай Вільнянського 

району Запорізької області –  495,044 тис.грн.; 

реконструкція пішохідного мосту через річку Вільнянка в с. 

Михайлівка Вільнянського району - 14531,297 тис.грн. Реконструкція 

пішохідного мосту через річку являється життєво - необхідним для села, так як 

він з’єднує два берега р. Вільнянка, яка проходить через село Михайлівка. 

Кожного дня  через міст проходить до 1,5 тис.чол. На сьогоднішній день - це 

підвісний залізний міст протяжністю 105м та шириною 1,5м. Робочий проект 

передбачає  використання залізобетонних конструкцій. 

 


