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ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу виконкому Дзержинської районної у місті ради  

у 2010 - 2015 роках 

Передовсім, хочу зазначити що протягом цих п’яти років повноважень 

районної у місті ради VІ скликання органи місцевого самоврядування 

виконували свої функції у повному обсязі, без зривів і порушень чинного 

законодавства.  

Протягом звітного періоду організовано і проведено 60 засідань 

виконкому районної у місті ради, на яких, загалом, розглянуто 2937 питань. 

 У відповідності до чинного законодавства, а також в межах 

делегованих повноважень, забезпечено організацію 41 пленарного засідання, 

де було розглянуто понад 365 питань, з яких прийнято відповідні рішення. 

Одним з найважливіших напрямків роботи виконкому є розгляд 

звернень громадян. Протягом звітного періоду року до виконкому надійшло 

13 196 звернень. Сектором “Служба надання послуг в режимі “єдиного вікна” 

розглянуто 5925 заяв громадян. 

З метою удосконалення системи роботи з документами і зверненнями 

громадян у виконкомі працює нова програма «КАІ. Документообіг. 

Звернення громадян». На прикінці 2015 року планується встановлення 

програми «КАІ. Електронний документообіг». 

Активно продовжувалась робота з безоплатної правової допомоги 

громадянам та субєєєктам підприємницької діяльності, правової освіти та 

інформування населення району про важливі суспільно-політичні питання. У 

рамках Єдиного дня інформування населення організовано і проведено 60 

базових інформаційних зустрічей. 

Відкритість у роботі виконавчого комітету забезпечувалась, переважно, 

шляхом висвітлення матеріалів на інтернет – сайті виконкому та у засобах 

масової інформації. Усі рішення, розпорядження та інші документи 

оприлюднювалися у повному обсязі із суворим дотриманням визначених 

термінів. 
 

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ 
 

Склад доходів районного у місті бюджету 

Згідно вимог статті 68 Бюджетного кодексу України склад доходів і 

видатків бюджету району у місті визначається міською радою відповідно до 

повноважень, переданих районній у місті раді. 

Протягом 2010 – 2015 років до складу доходів районного у місті 

бюджету на підставі рішень міської ради зараховувались: 

- плата за землю, що справляється  на території району і належить 

бюджету міста (щорічно, а також протягом року на підставі рішень міської 

ради змінювались відсотки відрахувань):  
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- 2010 рік – 9,1772 %;  2011 рік – плата за землю до бюджету району 

не зараховувалась; 2012 рік – 44,6 %; 2013 рік – 4,3 %; 2014 рік – 5 %;  2015 

рік – з 01.01.2015 - 15,4 %, з 01.04.2015 – 7,2 %. 

- в 2010 році - 100 % місцевих податків і зборів, що справляються на 

території району (ринкового збору, податку з реклами, комунального 

податку, збору за право використання місцевої символіки, збору за видачу 

дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, збору з власників 

собак); 

- в 2010 - 2012 роках - збір за місця для паркування транспортних 

засобів; 

- в 2011 – 2014 роках - збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності”; 

- в 2010 – 2015 роках – 100 % адміністративних штрафів, що 

накладаються виконавчими органами районних рад або утвореними ними в 

установленому порядку адміністративними комісіями; 

Слід зауважити, що склад доходів районного бюджету щорічно 

коригується розміром дотації вирівнювання з міського бюджету. 

Основну питому вагу в доходах районного бюджету займають 

субвенції з державного бюджету: 

- субвенція з міського бюджету за рахунок коштів державного 

бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 

дітям; 

- субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам та надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші 

ходять за дитиною»; 

             - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 

капітальних ремонтів житла ветеранів війни. 
 

Загальна характеристика виконання районного у місті бюджету  

Доходи                          

- 2010 рік - 100,01 % - при уточненому плані 44 840,3 тис. грн. 

фактично надійшло 44 845,0  тис. грн. Перевиконання - 4,7 тис. грн.; 

- 2011 рік - 100,2 % - при уточненому плані 50 603,1 тис. грн. фактично 

надійшло 50 681,4 тис. грн. Перевиконання - 78,4 тис. грн.; 

- 2012 рік - 100,5 % - при плані 61 297,7 тис. грн. фактично надійшло 

61 596,2 тис. грн. Перевиконання - 298,5 тис. грн.;  

- 2013 рік - 99,9 % - при плані 69 197,4 тис. грн. фактично надійшло 69 

119,3 тис. грн. Невиконання - 78,1 тис. грн.;  

- 2014 рік - 100,1 % - при плані 76 711,0 тис. грн. фактичні 

надходження склали 76 770,3 тис. грн. Перевиконання - 59,2 тис. грн.; 

- за  2015 рік очікується виконання  - 101,1 % - при плані 80 325,2 тис. 

грн. фактичні надходження очікуються на рівні 81 218,7 тис. грн. Очікуване 

перевиконання – 893,6 тис. грн. 
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Динаміка виконання затверджених показників власних та 

закріплених доходів  по власним та закріпленим доходам районного бюджету 

виконання затверджених показників з 2010 по 2015 рік складало: 

- 2010 рік - 106,5 %, перевиконання - 271,2 тис. грн.; 

- 2011 рік - 111,3 %, перевиконання - 78,4 тис. грн.; 

- 2012 рік - 102,8 %, перевиконання - 344,5 тис. грн.; 

- 2013 рік – 99,4 %,  невиконання - 73,9 тис. грн.; 

          - 2014 рік – 100,4 % ,перевиконання - 60,7 тис. грн; 

          - 2015 рік – очікується перевиконання - 103,7 % або на 893,7 тис. грн. 

Основним  

Плата за землю 

Основним джерелом наповнення бюджету Дзержинського району у 

місті по власним і закріпленим доходам є плата за землю (земельний податок 

і орендна плата з юридичних і фізичних осіб). Виконання планових 

показників по платі за землю в цілому складало: 

- 2010 рік - 115,6 %  (при плані 1 386,7 тис. грн. фактично до бюджету 

району надійшло 1 603,1 тис. грн., перевиконання - 216,4 тис.грн.); 

- 2011 рік - плата за землю до бюджету району не зараховувалась; 

- 2012 рік - 102,7 %  (при плані 11 577,6 тис. грн. фактично до бюджету 

району надійшло 11 890,7 тис. грн., перевиконання - 313,1 тис. грн.); 

- 2013 рік - 99,6 %  (при плані 12 377,9 тис. грн. фактично до бюджету 

району надійшло 12 327,7 тис. грн., невиконання в сумі 50,2 тис. грн. було 

викликане зростанням податкового боргу); 

          - 2014 рік - 100,2 %  (при плані 14 686,1 тис. грн. фактично до бюджету 

району надійшло 14 713,8 тис. грн., перевиконання - 27,7 тис. грн.);  

          - очікується за 2015 рік -  103,7 % (при плані 24 284,9 тис. грн. 

очікуються надходження в сумі 25 178,5 тис. грн., очікуване перевиконання – 

893,6 тис. грн.). 

Дотація з міського бюджету 

Протягом 2010 – 2015 років дотація з міського бюджету займає значну 

питому вагу в доходах районного бюджету: 

-  2010 рік – 13 947,1 тис. грн. або 31,1 % від обсягу доходів загального 

фонду; 

-  2011 рік – 19 950,0 тис. грн. або 39,4 % від обсягу доходів загального фонду 

(у тому числі додаткова дотація - 135,8 тис. грн. або 0,3 %); 

-  2012 рік – 12 581,4 тис. грн. або 20,4 % від обсягу доходів загального 

фонду; 

-  2013 рік – 13 330,5 тис. грн. або 19,3 % від обсягу доходів загального 

фонду; 

-  2014 рік – 14 310,8 тис. грн. або 18,6 % від обсягу доходів загального 

фонду; 

        - 2015 рік – 7 617,1 тис. грн. або 9,4 % від запланованого обсягу доходів 

загального фонду. 

Субвенції з державного бюджету  

Найбільшу питому вагу серед джерел наповнення загального фонду 

районного у місті бюджету займають субвенції з державного бюджету 
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місцевим бюджетам (2010 – 59 %, 2011 – 59,1 %, 2012 – 58,8 %, 2013 – 

61,7 %, 2014 – 61,1 %, 2015 – 60,3 %), в тому числі:  

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 

дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу: 

- 2010 рік – 26 108,5 тис. грн. або 58,2 % від обсягу доходів загального фонду; 

- 2011 рік – 29 762,8 тис. грн. або 58,7 % від обсягу доходів загального фонду;  

- 2012 рік – 35 762,0 тис. грн. або 58,1 % від обсягу доходів загального фонду; 

- 2013 рік – 41 655,9 тис. грн. або 60,3 % від обсягу доходів загального фонду; 

- 2014 рік – 45 742,8 тис. грн. або 59,6 % від обсягу доходів загального фонду; 

- 2015 рік – 47 077,0 тис. грн. або 58,0 % від запланованого обсягу доходів 

загального фонду; 

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам та надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять 

за дитиною”:   

- 2010 рік – 131,9 тис. грн. або 0,3 % від обсягу доходів загального фонду; 

- 2011 рік – 139,0грн. або 0,3 % від обсягу доходів загального фонду;  

- 2012 рік – 380,5 тис. грн. або 0,6 % від обсягу доходів загального фонду; 

- 2013 рік – 866,5 тис. грн. або 1,3 % від обсягу доходів загального фонду; 

- 2014 рік – 1 041,1 тис. грн. або 1,4 % від обсягу доходів загального фонду; 

- 2015 рік – 1 212,9 тис. грн. або 1,5 % від запланованого обсягу доходів 

загального фонду; 

- на ремонт квартир ветеранам війни:  

- 2010 рік – 128,4 тис. грн. або 0,3 % від обсягу доходів загального фонду; 

- 2011 рік – 58,1 тис. грн. або 0,1 % від обсягу доходів загального фонду;  

- 2012 рік – 65,7 тис. грн. або 0,1 % від обсягу доходів загального фонду; 

- 2013 рік – 131,6 тис. грн. або 0,2 % від обсягу доходів загального фонду; 

- 2014 рік – 123,0 тис. грн. або 1,6 % від обсягу доходів загального фонду; 

- 2015 рік – 129,7 тис. грн. або 0,2 % від запланованого обсягу доходів 

загального фонду. 

 Склад видатків районного у місті бюджету 

Згідно делегованих повноважень у 2010 – 2015 роках за рахунок 

районного у місті бюджету здійснювались видатки: 

- на утримання:  

- виконкому районної у місті ради; 

- Комунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) у Дзержинському районі»; 

- Комунального позашкільного закладу «Дитячо–юнацька спортивна 

школа № 1»; 

- на фінансування: 

- за разунок коштів районного у місті бюджету - заходів у галузі 

соціального захисту, культури, спорту, молоді, сім’ї, жінок та дітей;  

- за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:  
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- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 

дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу;  

- на надання пільг з послуг зв'язку,  інших передбачених 

законодавством пільг  (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, 

оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 

нечистот), на компенсацію втрати частини доходiв у зв'язку з вiдмiною 

податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i 

механiзмiв та вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з пального 

i на компенсацiю за пільговий проїзд окремих категорій громадян; 

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять 

за дитиною". 

Крім того, у 2010 році здійснювалось фінансування за рахунок 

субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад, а у 2012 році – за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту. 

Видатки    

Найбільшу питому вагу - понад 85 % в видатках районного бюджету 

займають видатки на соціально - культурну сферу, що підтверджує його 

соціальну спрямованість.  

           При фінансуванні витрат районного у місті бюджету протягом 2010 – 

2015 років було забезпечено додержання принципу першочерговості 

фінансування соціально-захищених статей видатків (заробітної плати, 

харчування, медикаментів, соціальних виплат, оплата комунальних послуг та  

енергоносіїв). Питома вага видатків на соціально захищені статті в 

загальному обсязі видатків районного у місті бюджету складає  близько 98 %. 

Заробітна плата працівникам бюджетних установ нараховувалась та 

сплачувалась в повному обсязі з урахуванням підвищення розміру 

мінімальної заробітної плати із збереженням співвідношень в посадових 

окладах, виходячи з розміру посадового окладу працівника першого 

тарифного розряду.  

Фінансування вартості спожитих бюджетними установами енергоносіїв 

в здійснювалось відповідно до діючих тарифів та рахунків, виставлених 

енергопостачальними організаціями. 

 По бюджетним установам, що фінансуються з районного у місті 

бюджету протягом 2010 - 2015 років була відсутня кредиторська 

заборгованість по захищених статтях видатків. 

Видатки загального і спеціального фондів районного у місті бюджету в  

2010 – 2015 роках було виконано:  

- 2010 рік - 46 413,7 тис. грн.; 
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- 2011 рік - 51 936,4 тис. грн.; 

- 2012 рік - 62 296,9 тис. грн.; 

- 2013 рік - 72 628,2 тис. грн.; 

- 2014 рік - 77 311,5 тис. грн.; 

- очікуване виконання за 2015 рік – 86 452,2 тис. грн. 

Динаміка виконання затверджених показників видатків загального фонду 

Видатки загального фонду районного у місті бюджету в 2010 – 2015 

роках було виконано:  

- 2010 рік -  44 597,2 тис. грн.; 

- 2011 рік -  49 342,7 тис. грн.; 

- 2012 рік -  59 689,6 тис. грн.; 

- 2013 рік -  69 447,8 тис. грн.; 

- 2014 рік -  73 906,7 тис. грн.; 

- очікуване виконання за 2015 рік –  80 882,2 тис. грн. 

Динаміка виконання видатків спеціального фонду 

Видатки спеціального фонду районного у місті бюджету в 2010 – 2015 

роках було виконано:  

- 2010 рік   -  1 816,5 тис. грн.; 

- 2011 рік - 2 593,7 тис. грн., з них видатки бюджету розвитку – 642,2 

тис.грн., видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 

1 951,5 тис. грн. 

- 2012 рік - 2 607,3 тис. грн., з них видатки бюджету розвитку – 988,3 

тис. грн., видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 

1 619,0 тис. грн. 

- 2013 рік - 3 180,4 тис. грн., з них видатки бюджету розвитку – 673,0 

тис. грн., видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 

2 507,4 тис. грн. 

- 2014 рік - 3 404,8 тис. грн., в тому числі видатки бюджету розвитку – 

279,1 тис. грн., видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 

3 125,7 тис. грн. 

- очікуване виконання за 2015 рік – 5 570,0 тис. грн. 

Динаміка виконання видатків загального фонду районного бюджету  

по галузях 

Соціальний захист і соціальне забезпечення 

Найбільшу питому вагу – близько 70 % в видатках районного у місті 

бюджету займають видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення: 

2010 рік -  30 927,0 тис. грн., в тому числі: 

              - на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 

дітям – 26 108,5 тис. грн.; 

- - на утримання КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) в Дзержинському районі» - 

4 736,1 тис. грн.; 

- -   на програму соціального захисту окремих категорій мешканців 

району – 65,5 тис. грн.; 

- - на програму реалізації державної політики з питань поліпшення 

становища дітей, молоді, жінок та сімей – 9,0 тис. грн.; 
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- - на програму реалізації у районі Закону України "Про охорону 

дитинства"  - 8,0 тис. грн. 

2011 рік -  34 775,4 тис. грн., в тому числі: 

- на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 

29 762,8 тис. грн.; 

- - на утримання КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) в Дзержинському районі» - 

4 818,5 тис. грн.; 

- - на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги – 106,0 тис. грн.; 

- -   на програму соціального захисту окремих категорій мешканців 

району – 71,9 тис. грн.; 

- - на програму реалізації державної політики з питань поліпшення 

становища дітей, молоді, жінок та сімей – 6,2 тис. грн.; 

- - на програму реалізації у районі Закону України "Про охорону 

дитинства"  - 10,0 тис. грн.; 

2012 рік -  41 672,6 тис. грн. 

- на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 

35 762,0 тис. грн.; 

- - на утримання КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) в Дзержинському районі» - 

5 677,9 тис. грн.; 

- - на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги – 110,4 тис. грн.; 

- -   на програму соціального захисту окремих категорій мешканців 

району – 103,1 тис. грн.; 

- - на програму реалізації державної політики з питань поліпшення 

становища дітей, молоді, жінок та сімей – 9,2 тис. грн.; 

- - на програму реалізації у районі Закону України "Про охорону 

дитинства"  - 10,0 тис. грн.; 

2013 рік -  47 902,9 тис. грн. 

на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 

41 655,9 тис. грн.; 

- - на утримання КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) в Дзержинському районі» - 

6 029,5 тис. грн.; 

- - на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги – 98,7 тис. грн.; 
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- -   на програму соціального захисту окремих категорій мешканців 

району – 91,8 тис. грн.; 

- - на програму реалізації державної політики з питань поліпшення 

становища дітей, молоді, жінок та сімей – 14,0 тис. грн.; 

- - на програму реалізації у районі Закону України "Про охорону 

дитинства"  - 13,0 тис. грн.; 

2014 рік -  52 018,6 тис. грн. 

- на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, 

інвалідам  

з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 

45 742,8 тис. грн.; 

- - на утримання КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) в Дзержинському районі» - 

6 018,7 тис. грн.; 

- - на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги – 86,1 тис. грн.; 

- -   на програму соціального захисту окремих категорій мешканців 

району – 120,7 тис. грн.; 

- - на програму реалізації державної політики з питань поліпшення 

становища дітей, молоді, жінок та сімей – 33,3 тис. грн.; 

- - на програму реалізації у районі Закону України "Про охорону 

дитинства"  - 17,0 тис. грн.; 

очікуване виконання за 2015 рік –  53 842,2 тис. грн. 

- на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, 

інвалідам  

з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 

47 077,0 тис. грн.; 

- - на утримання КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) в Дзержинському районі» - 

6 499,8 тис. грн.; 

- - на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги – 79,4 тис. грн.; 

- -   на програму соціального захисту окремих категорій мешканців 

району – 152,9 тис. грн.; 

- - на програму реалізації державної політики з питань поліпшення 

становища дітей, молоді, жінок та сімей – 18,1 тис. грн.; 

- - на програму реалізації у районі Закону України "Про охорону 

дитинства"  - 15,0 тис. грн.; 

Фізична культура і спорт  (питома вага в загальній сумі видатків 15 – 19 %) 

Видатки загального фонду на фізичну культуру і спорт складали: 

- 2010 рік -  6 609,3 тис. грн., з них на ДЮСШ № 1 – 6 604,3 тис. грн., 

на районну програму – 5,0 тис. грн.; 
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- 2011 рік – 6 921,1 тис. грн., з них на ДЮСШ № 1 – 6 917,2 тис. 

грн., на районну програму – 3,9 тис. грн.; 

- 2012 рік -   8 629,9 тис. грн. з них на ДЮСШ № 1 – 8 625,1 тис. грн., 

на районну програму – 4,8 тис. грн.; 

- 2013 рік -  11 515,3 тис. грн. з них на ДЮСШ № 1 – 11 511,4 тис. грн., 

на районну програму – 3,9 тис. грн.; 

- 2014 рік -  11 294,2 тис. грн. з них на ДЮСШ № 1 – 11 276,4 тис. грн., 

на районну програму – 17,8 тис. грн.; 

- очікуване виконання за 2015 рік – 15 264,5  тис. грн. з них на ДЮСШ 

№ 1 – 15 249,5 тис. грн., на районну програму – 15,0 тис. грн. 

Державне управління (питома вага в загальній сумі видатків 15 – 13 %) 

Видатки на утримання виконкому районної у місті ради складали: 

- 2010 рік -  6 703,9 тис. грн.; 

- 2011 рік -  7 504,5 тис. грн.; 

- 2012 рік -  8 862,8 тис. грн.; 

- 2013 рік -  9 130,9 тис. грн.; 

- 2014 рік -  9 490,9 тис. грн.; 

- очікуване виконання за 2015 рік –  10 459,4 тис. грн. 

Освіта (питома вага в загальній сумі видатків в різні роки - від 0,3 до 1,5 %) 

Видатки на освіту за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим  

бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг удитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за 

дитиною"складали: 

- 2010 рік -  131,9 тис. грн. (загальна кількість прийомних дітей – 6 в 3 

– х прийомних сімях); 

- 2011 рік -  139,0 тис. грн. (загальна кількість прийомних дітей – 6 в 3 

– х прийомних сімях); 

- 2012 рік -  380,5 тис. грн. (загальна кількість прийомних дітей – 18, з 

них – 5 дітей в 4 – х прийомних сім’ях, 13 дітей в 2 – х дитячих будинках 

сімейного типу); 

- 2013 рік -  866,5 тис. грн. (загальна кількість прийомних дітей – 24, з 

них – 6 дітей в 5 - ти прийомних сім’ях, 18 дітей в 3 – х дитячих будинках 

сімейного типу); 

- 2014 рік -  1 041,1 тис. грн. (загальна кількість прийомних дітей – 31, 

з них – 9 дітей в 6 - ти прийомних сім’ях, 22 дитини в 4 – х дитячих будинках 

сімейного типу); 

- очікуване виконання за 2015 рік –  1 212,9 тис. грн. (загальна 

кількість прийомних дітей – 29, з них –7 дітей в 5 - ти прийомних сім’ях, 22 

дитини в 4 – х дитячих будинках сімейного типу). 

Благоустрій. Видатки на благоустрій в рамках реалізації Програми 

соціального захисту окремих категорій мешканців району для виплати 

заробітної плати безробітним громадянам, які виконували громадські роботи 

становили: 2010 рік -  не проводились; 2011 рік -  не проводились; 2012 рік -  

не проводились; 2013 рік -  21 8 тис. грн.; 2014 рік -  32,2 тис. грн.; очікуване 

виконання за 2015 рік – 30,0 тис. грн. 
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Культура і мистецтво.  Видатки на виконання районної у місті програми 

реалізації державної політики  розвитку культури складали: 

- 2010 рік -  5,0 тис. грн.; 2011 рік -  2,8 тис. грн; 2012 рік -  102,4 тис. 

грн; 2013 рік -  9,9 тис. грн.; 2014 рік -  29,7 тис. грн.; очікуване виконання за 

2015 рік – 57,6 тис. грн. 

Видатки не віднесені до основних груп по КФК 250404 «Інші видатки» 

- Видатки на фінансування Програми  фінансування послуг щодо 

відумерлої спадщини: 2010 рік -  не проводились; 2011 рік -  не проводились; 

2012 рік -  0,9 тис. грн.; 2013 рік -  0,5 тис. грн.; 2014 рік -  не проводились в 

зв’язку із наявністю кредиторської заборгованості; очікуване виконання за 

2015 рік – 2,0 тис. грн. 

Видатки на проведення виборів за рахунок субвенції з державного 

бюджету: 2010 рік –  91,7 тис. грн.; 2012 рік –  40,5 тис. грн.; 2015 рік – 607,0 

тис. грн.  

- Динаміка видатків загального фонду за економічною структурою 

Виплата соціальних допомог 

Основну питому вагу в видатках загального фонду районного бюджету 

займають видатки на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 

допомоги дітям; допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг удитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" за рахунок 

субвенцій з державного бюджету; виплати грошової компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 

дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги: 

- 2010 рік -  26 240,4 тис. грн.; 

- 2011 рік -  30 073,5 тис. грн.; 

- 2012 рік -  36 339,4 тис. грн.; 

- 2013 рік -  41 844,8 тис. грн.; 

- 2014 рік -  46 966,2 тис. грн.; 

- очікуване виконання за 2015 рік –  48 459,9 тис. грн. 

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями 

- 2010 рік - 13 831,1 тис. грн.; 

- 2011 рік - 15 093,4 тис. грн.; 

- 2012 рік - 17 820,2 тис. грн.; 

- 2013 рік - 19 610,6 тис. грн.; 

- 2014 рік - 19 832,4 тис. грн.; 

- очікуване виконання за 2015 рік –  20 299,4 тис. грн. 

Видатки на енергоносії 

- 2010 рік -  2 928,3 тис. грн. (тепло – 1 677 1 тис. грн., вода – 109,6 тис. 

грн., електроенергія – 647,9 тис. грн., газ – 397,5 тис. грн., інші – 96,2 тис. 

грн.); 

- 2011 рік -  2 983,8 тис. грн. (тепло – 1 472,5 тис. грн., вода – 69,6 тис. 

грн., електроенергія –814,0 тис. грн., газ – 515,7 тис. грн., інші - 112,0 тис. 

грн.); 
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- 2012 рік -  4 030,0 тис. грн. (тепло – 2 248,1 тис. грн., вода – 

121,5 тис. грн., електроенергія – 894,5 тис. грн., газ – 639,9 тис. грн., інші – 

126,0 тис. грн.); 

- 2013 рік -  5 083,8 тис. грн. (тепло – 1 792,1 тис. грн., вода – 186,2 тис. 

грн., електроенергія – 2 417,8 тис. грн., газ – 687,7 тис. грн.); 

- 2014 рік -  5 417,3 тис. грн. (тепло – 2 174,4 тис. грн., вода – 271,9 тис. 

грн., електроенергія – 2 374,1 тис. грн., газ – 596,9 тис. грн.); 

- планові показники на 2015 рік – 8 430,2 тис. грн. (тепло – 3 685,6 тис. 

грн., вода – 524,5 тис. грн., електроенергія – 3 094,6 тис. грн., газ – 1 125,4 

тис. грн.). 

Видатки на продукти харчування 

- 2010 рік – 61,0 тис. грн.; 

- 2011 рік – 63,2 тис. грн.; 

- 2012 рік – 83,7 тис. грн.; 

- 2013 рік – 89,3 тис. грн.; 

- 2014 рік – 96,5 тис. грн.; 

- очікуване виконання за 2015 рік –  89,9 тис. грн. 

Видатки на медикаменти 

- 2010 рік – 7,5 тис. грн.; 

- 2011 рік – 2,5 тис. грн.; 

- 2012 рік – 17,9 тис. грн.; 

- 2013 рік – 9,8 тис. грн.; 

- 2014 рік – 10,2 тис. грн.; 

- очікуване виконання за 2015 рік –  11,6 тис. грн. 

Залишки коштів на рахунку районного у місті бюджету 

на початок року і кредиторська заборгованість 

Протягом 2010 - 2015 років на рахунку загального фонду районного у 

місті бюджету обліковувались залишки коштів, в тому числі за рахунок 

збереження оборотної касової готівки – 100,0 тис. грн. для забезпечення 

безперебійного фінансування першочергових видатків, а саме 

- станом на 01.01.2011 року  - 429,4 тис. грн.; 

- станом на 01.01.2012 року  - 1 126,0 тис. грн., 

- станом на 01.01.2013 року  - 1 581,5 тис. грн.; 

- станом на 01.01.2014 року  - 978,4 тис. грн.; 

- станом на 01.01.2015 року  - 3 624,7 тис. грн. 

Короткотермінові позики районним у місті бюджетом у 2010 – 2015  

роках не отримувались, було забезпечено своєчасне і в повному обсязі 

фінансування всіх видатків районного бюджету згідно пропозицій головних 

розпорядників, але в 2011 – 2014 роках мала місце кредиторська 

заборгованість: 

- на 01.01.2012 – 235,4 тис. грн.; 

- на 01.01.2013 – 856,1 тис. грн.; 

- на 01.01.2014 – 359,0 тис. грн.; 

- на 01.01.2015 – 116,4 тис. грн. 

          Вищезазначені видатки фінансувались з бюджету району в повному 

обсязі і своєчасно, але не оплачувались Управлінням Державної 

казначейської служби в    м. Кривому Розі та обліковувались як залишки 
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коштів на рахунках головних розпорядників. Кредиторська 

заборгованість виникла в зв’язку із забезпеченням ліквідності єдиного 

казначейського рахунку та дотриманням УДКС пріоритетності проведення 

платежів (в першу чергу по захищених статтях видатків) і виконання 

видатків державного і місцевого бюджетів в межах доведених грошових 

підкріплень. 

          На теперішній час кредиторська заборгованість по районному бюджету 

відсутня. 

Відповідно до договору про співпрацю та організацію взаємовідносин 

між виконавчим комітетом Криворізької міської ради та ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» з метою соціально – економічної захищеності 

мешканців міста та Меморандумом про соціальну співпрацю між 

підприємством та Дніпропетровською облдержадміністрацією, 

підприємством ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» протягом 3-х років 

направлялися кошти на реалізацію соціальних програм на території 

Дніпропетровської області.  

Для проведення ремонту корпусу №2 дитячого оздоровчого табору 

«Слава» підприємством ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було 

перераховано 70 тис. грн. 

Для підготовки до нового навчального року було перераховано 2 млн. 

грн. Дзержинському відділу освіти для встановлення метало пластикових 

вікон в ЗОСШ №26, проведення капітального ремонту покрівлі ЗОСШ №63, 

придбання нових шкільних дошок для 9-ти шкіл та КЗОШІ №1, а також 

заміни застарілого обладнання в шкільних їдальнях. 

За підтримки підприємства у 2011 році було придбано пральні машини 

та обладнання для приготування їжі в 20-ти  позашкільних закладах. Сума 

фінансування склала понад 1,3 млн. грн.  

Підтримуючи репутацію соціально – орієнтованого підприємства, у 

грудні 2011 року було введено в експлуатацію 2 нових будинки на мкрн. 

Східний -2,3 кількістю 285 квартир. Загальна вартість будівництва склала 

понад 63 млн. грн.    

На реалізацію соціальних проектів у сферах освіти, охорони здоров’я та 

соціального розвитку мешканців Дзержинського району та інших районів 

міста, цим підприємством виділено 5,4 млн. грн. 

У 2014 році згідно з таким договором витрачено 12,8 млн. грн. На 

реалізацію соціальних проектів у різних районах міста, області та регіонів у 

сферах здоров’я, безпеки та освіти підприємством у 2014 році витрачено 0,8 

млн. грн. Інвестовані кошти направлено на розвиток соціальної 

інфраструктури та створення комфортних умов проживання мешканців міста 

та району.  

2.  Охорона здоров’я 

      Рішенням міської ради від 25.08.2011 №546 «Про створення комунальних 

установ «Центр первинної медико – санітарної допомоги» у районі створений 

і розпочав роботу комунальний заклад «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги №5». 

      У 2012р. придбано для амбулаторій Дзержинського району обладнання на 

62,0 тис. грн. та медичного обладнання на суму 54,3 тис. грн. 
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      Здійснено поточний ремонт амбулаторії № 1 по вул. Рязанова, 8а 

на суму 41, 9 тис. грн.,  амбулаторії № 3 по вул. Орджонікідзе, 2 на суму 27, 7 

тис. грн. 

      У 2013 році придбано комп’ютерної техніки та медичного обладнання для 

амбулаторій дзержинського району на 797,2 тис. грн. 

       У 2014р. придбано для амбулаторій Дзержинського району медичного  

обладнання на 77,6 тис. грн. 

Обласним комунальним закладом "Криворізький Центр профілактики та 

бортьби зі СНІДом" у 2013 році було закуплено, встановлено та налагоджено 

медичне обладнання для діагностики інфікування дорослих та дітей, 

обстеження новонароджених від ВІЛ-інфікованих жінок дітей. Це  дало 

змогу зменшити термін очікування результатів аналізу та більш детальне 

обстеження дітей  (першого місяця життя) та вагітних. 

              КП “Фармація” у звітному періоді  на проведення заходів згідно 

плану  соціально – економічного розвитку витрачено 1130,9 тис. грн. Кошти 

витрачені на проведення поточних ремонтів приміщень в аптеках та їх 

структурних підрозділах, подальше удосконалення комп”ютерізації аптечної 

мережі підприємства, забезпечення аптек та їх структурних підрозділів 

необхідним інвентарем, меблями, устаткуванням . Надано матеріальної 

допомоги малозабезпеченим громадянам, інвалідам та ветеранам праці 

підприємства на загальну суму 88,4 тис. грн. 

ОКЗ «Бюро судово – медичної експертизи»  проведено поточний та 

капітальний ремонти приміщень на 816,8 тис. грн. 

        КЗ «Криворізька станція швидкої медичної допомоги» ДОР» із 

впровадженням пілотного проекту реформування медичної галузі у 2011 році 

в структуру закладу ввійшли відділення швидкої медичної допомоги 

центральних районних лікарень Криворізького, Апостолівського, 

Софіївського, Широківського, П’ятихатського районів. В зв’язку з цим 

зросла кількість обслуговування населення бригадами ШМД до 863 570 чол., 

а також всі автомобілі станції були оснащені системою супутникового 

спостереження, що дає можливість диспетчерам оперативного відділу 

Станції візуально визначати місцезнаходження бригад ШМД та направляти 

їх до місця виникнення нестандартної ситуації. Для цього було придбано та 

встановлено обладнання GPS моніторингу на автомобілі та робочі місця 

диспетчерської служби в кількості 60 шт. на суму 222,0 тис. грн. Крім того,  

виїзні бригади забезпечено мобільним телефонним зв’язком, що дає 

можливість встановлення оперативного зв’язку  з керівництвом Станції та з 

будь-якою із 58-ми виїзних бригад, з усіма диспетчерськими пунктами. Для 

цього було придбано 70 мобільних телефонів на суму 10 150 грн. Даний захід  

підвищує  оперативність керування підрозділами,  забезпечує  медичних 

працівників виїзних бригад міським зв’язком, незалежно від їх 

місцезнаходження. Влітку 2012 року шляхом централізованої закупівлі з 

держбюджету заклад отримав 12 автомобілів «швидкої» типу В марки 

«Пежо» та 8 реанімобілів типу С марки «Форд». За бюджетною програмою 

«Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного 

автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України» в 2014 році 

закладом отримано автомобілі швидкої медичної допомоги марки «Пежо» 
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(22 автомобілі на суму 14 155 тис.грн.) та марки «Газель» (3 

автомобілі на суму 1 425 тис. грн.). 

      У 2013 році впроваджена єдина система роботи швидкої допомоги, яка 

передбачає принцип екстериторіальності, тобто на виклик їде та бригада 

"швидкої", яка знаходиться ближче до пацієнта, а не та, яка безпосередньо 

закріплена за територіальною одиницею, звідки надійшов виклик. 

        Щороку бригади ШМД здійснюють понад 230,0 тис. виїздів, 

забезпечують перевезення хворих до спеціалізованих лікарень 

м.Дніпропетровська, м.Києва.  

ОКЗ «Криворізька станція переливання крові»  виконано капітальний 

ремонт та поточні ремонти на 357,4 тис. грн., придбано обладнання на суму 

679,75 тис. грн. 

Закладом щороку заготавлюється понад 14,0 тис. л. чистої донорської 

крові.          

КЗ «Криворізький Центр здоров’я»  у 2011 році виконано робіт по 

капітальному  ремонту споруди на суму 117,4 тис. грн.  

КЗ  «Криворізька міська лікарня № 1»ДОР»  на виконання програми 

економічного і соціального  розвитку району було проведено ряд робіт і 

заходів для покращення умов праці та матеріально-технічної бази на 173,4 

тис. грн. (встановлення металопластикових вікон, капітальний ремонт 

приміщень, поточні ремонти системи опалення, водопостачання та 

каналізації). Придбано медичного обладнання на 435,5 тис. грн. Встановлено 

обладнання доочистки води на харчоблоці на суму 33,850 тис. грн. 

КЗ «Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №2» ДОР» 

на виконання програми соціально – економічного і культурного розвитку 

району було проведено ряд робіт і заходів для покращення умов праці та 

матеріально-технічної бази закладу, а саме для утримання тепла в зимовий 

період замінені вікнонні та балконні блоки на металопластикиві на суму 9,1 

тис. грн.  Взагалі в лікувально-профілактичних кабінетах замінено всі вікна 

на металопластикові. Придбано медичного обладнання на 82,0 тис. грн. 

Поліклініка приймає щороку близько 80,0 тис. хворих, протезує близько 1,5 

тис. хворих, у тому числі безкоштовно пільговим категоріям (інвалідам та 

учасникам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, почесним 

донорам). 

        ОКЗ «Криворізька інфекційна лікарня №1» надає спеціалізовану 

медичну допомогу щороку близько 7,0 тис. мешканцям нашого міста та 

понад 500 чол. - прилеглих районів. Від закладів та підприємств 

лікувальному закладу була надана благодійна допомога на суму 1193,7 тис. 

грн. За рахунок власних коштів додатково придбано товарів та виконано 

робіт на 85 тис.грн. Проведено поточний ремонт вентиляційної системи 

рентген-кабінету, часткове обладнання корпусів лікарні автоматичною 

пожежною сигналізацією та системою оповіщення на суму 62,0 тис. грн. 

Криворізький міжрайонний відділ Дніпропетровського обласного бюро 

судово - медичної експертизи обслуговує м. Кривий  Ріг, а також два 

сільських райони:  Софіївський та Криворізький. Загальне число населення, 

яке обслуговує відділ близько 0,9 млн. чол. 
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         В лабораторії судово - медичної гістології встановлено кондиціонер, 

замінено електропроводку, 4 склопакети, виконано капітальний ремонт 

приміщень. У медико-криміналістичній лабораторії здійснено заміну 

люмінесцентних освітлювачів на економні лампи. В адміністративній будівлі 

проведено ремонт кабінетів, замінено 11 вікон на металопластикові, 

проведено капітальний ремонт холів з заміною дверей, панелей, підлогового 

покриття; ремонт гістологічної лабораторії, архівної кімнати (з 

встановленням нових стелажів), придбано 3 комп’ютери, 2 

багатофункціональних пристрої, лазерний та струйний принтери. 

Охорона навколишнього природного середовища 

Додержання вимог природоохоронного законодавства, санітарно – 

гігієнічних норм та правил, а також виконання взятих на себе 

природоохоронних зобов’язань є першочерговим обов’язком промислових 

підприємств району. Щорічно на підприємствах розробляється екологічний 

план щодо виконання природоохоронних заходів, в т.ч. передбачених 

обласною та міською довгостроковими програмами.  

        Пріоритетом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»  є екологічна безпека. 

Підприємство веде системну роботу по досягненню стратегічної мети – 

зменшення впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище: 

забезпечення екологічної безпеки виробництва, оновлення і модернізація 

виробничих потужностей і природоохоронного обладнання, впровадження 

ресурсозберігаючих і маловідходних технологій. 

        У 2011 році інвестиції в технічне переоснащення основних виробничих 

фондів склало 3865 млн. грн. Загальні витрати на екологію у 2011 році 

склали понад 218,0 млн. грн., або 5,7 % від загальної суми інвестицій. 

       Підприємство здійснювало реалізацію Плану екологічних заходів, в т.ч. 

заходів екологічних програм міста та області: 

 - Програма покращення екологічного стану Дніпропетровської області за 

рахунок зменшення забруднення навколишнього середовища основними 

підприємствами забруднювачами на 2007-2015 роки (загальні витрати на 

виконання заходів за період з 2007 по 2011 роки склали 996,0 млн. грн.., в т.ч. 

за 2011 рік – 167,6 млн. грн.); 

- Довгострокова програма по вирішенню екологічних проблем Кривбасу та 

покращення стану навколишнього середовища на 2011-2022 роки (при 

запланованих на 2011 рік 120,9 млн. грн. витрати склали 60,2 млн. грн.). 

       У 2012 році на ПАТ  «Арселор Міттал Кривий Ріг» виконувались  роботи 

з впровадження  72-х природоохоронних заходів, з яких 52 спрямовано на 

зменшення впливу господарської діяльності на атмосферне повітря.  

Підприємством впроваджено ряд масштабних природоохоронних заходів, 

спрямованих на виведення з експлуатації морально та фізично застарілих 

технологічних виробництв, модернізацію існуючих агрегатів, впровадження 

нових технологій.  

        У 2012 році на виконання природоохоронних заходів інвестовано 265,0 

млн. грн. З них на капітальне будівництво витрачено 237,0 млн. грн., що 

дозволило протягом 2012 року зменшити викиди забруднюючих речовин у 

повітря на 70 т.  Обсяг валових викидів за 2012 рік склав 278,166 тис. т., що 

на 3,2 % менше, ніж у 2011 році (278,361 тис. т.). 
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       Фактичні витрати підприємства у 2013 році на капітальне будівництво 

для реалізації природоохоронних заходів склали 211,6 млн.грн.  Валовий 

викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві у 2013 

році склав 264,5 тис.т., що на 4,9 %  менше, ніж у 2012 році.  

      Фактичні витрати підприємства у 2014 році на капітальне будівництво 

для реалізації природоохоронних заходів склали 512,6 млн.грн., що на 301,0 

млн. грн. більше, ніж у 2013 році.  

     У сфері охорони повітряного басейну використано 407,3 млн. грн., що на 

315,5 млн. грн. більше, ніж у 2013 році. Впровадження цих заходів дозволило 

знизити викиди забруднюючих речовин в атмосферу на 15,8 тис. тони у рік. 

Введено в експлуатацію три автоматизованих пости цілодобового нагляду за 

станом атмосферного повітря в зоні впливу підприємства. 

     Організовано цілодобовий моніторинг за якісним  і кількісним складом 

стічних вод. 

       Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 

підприємстві у 2014 році склав 255,45 тис.т., що на 3,43 %  менше, ніж у 2013 

році.  

Енергетика та використання  альтернативних видів палива 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у рамках впровадження 

енергозаощаджуючих проектів та заходів «Програми підвищення 

енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у 

м.Кривий Ріг» здійснювались заходи зі скорочення споживання природного 

газу, теплової енергії та електроенергії.  

Переведення у 2012 році нагрівальних печей СПЦ-2 з природного газу 

на природно – коксо-доменну суміш дозволило зекономити 10346 тис. куб.м. 

природного газу та 38800 тис. грн.  

У 2014 році впроваджено проект, спрямований на переведення з 

природного газу на інші види палива, а саме: впровадження біопалива для 

заміни природного газу на обертовій печі №5 в цеху виробництва вапняку. 

Загалом протягом року заміщено на біопаливо 4160 тис. куб.м природного 

газу.   

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Робота виконкому районної у місті ради націлена на виконання 

функціональних повноважень, спрямованих на розвиток споживчого ринку; 

забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів; 

запобігання тіньовим процесам у підприємництві, соціально-економічний і 

правовий захист працюючих мешканців району. 

Надходження від сплати суб'єктами господарювання району галузевих 

податків і зборів склали 48198,3 тис.грн.  

На теперішній час в районі функціонує 1829 об'єктів бізнесу, в тому 

числі: 1490 об'єктів торгівлі та ресторанного господарства (з них: 4 ринки, 4 

підприємства-товаровиробника), 231 об'єкт побуту, 108  ін. об'єктів. У 

порівнянні з 2010 роком кількість об’єктів бізнесу зменшилась на 259 

об’єктів. На ринках району облаштовано 2358 торгових місць, в т.ч. з 

продажу продовольчих товарів – 1174 од., непродовольчих товарів – 1184 од. 

У 2010 році на ринках району про інвентаризовано 3696 торговельних місць, 

в т. ч. продовольчих – 1880 од., непродовольчих – 1816 од. Зменшення  
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кількості торгових місць пояснюється переобладнанням відкритих 

торговельних прилавків у ролетні модулі, заміною прилавків та торговельні 

павільйони, проведенням реконструкції ринків.  

З метою стабілізації цінової ситуації на основні продукти харчування на 

споживчому ринку протягом звітного періоду вживались заходи по 

збільшенню обсягів завезення продукції у широкому асортименті на ринки 

району. З цією метою проведено організаційну роботу  з керівниками ринків 

щодо  проведення у вихідні дні ярмарків із залученням безпосередніх 

товаровиробників, яким створено сприятливі умови для торгівлі на ринках, 

забезпечуються пріоритетні облаштовані місця для торгівлі. Для більш 

повного насичення споживчого ринку і задоволення потреб населення 

сільськогосподарською продукцією, продуктами її переробки за доступними 

цінами залучаються сільгоспвиробники Кіровоградської області, 

Криворізького, Широківського та Апостолівського районів 

Дніпропетровської обл. Всього на Центральному ринку Дзержинського 

району та ОРК ТОВ “Еліт-Бізнес” проведено понад 740 ярмарків. 

В осінній період суб’єктами господарювання району, які мають сховища, 

закладають плодоовочеву продукцію і картоплю на осінньо-зимове сховище. 

Протягом 2010-2015 років закладено у кількості 4985,0 тн, в т.ч. картопля – 

2130,0 тн; овочева продукція – 2575,0 тн; плоди та ягоди - 280 тн. 

Одним з основних напрямів діяльності виконкому є впорядкування 

роботи ринків району. Покращено умови торгівлі та обслуговування 

покупців на ринках району: переобладнано відкриті торговельні прилавки, 

збудовано торговельні павільйони, торговельні комплекси, встановлено нове 

холодильне обладнання та ін. На виконання вимог Правил торгівлі на ринках 

м. Кривого Рогу три  ринки  району паспортизовано, а саме:  оптово-

ринковий комплекс ТОВ “Еліт Бізнес”, авторинок “Термінал” ТОВ 

“Кривбаспромбуд”, Центральний ринок Дзержинського району ПСК  

“Центральний ринок” м.Кривого Рогу. 

 У рамках дії муніципального проекту “Найкраще – дітям”, завдяки 

якому організовано обслуговування  товарами та послугами за зниженими 

цінами  сімей, в яких виховуються діти-інваліди та онкохворі  діти, у 40 

об'єктах району 25-ми суб'єктами господарювання пропонуються знижки від 

5% до 30% на продовольчі й непродовольчі товари, послуги побутові, 

медичні, спорту та розваг. На теперішній час дійсні 213 дисконтних карт 

проекту “Найкраще – дітям”. 

 У магазинах: “Україна” ФОП Андріяненко Т.Я. (вул. Революційна, 24), 

“Продукти” ФОП Мкртчян Р.Х. (вул.Орджонікідзе,54), “Продукти”             

ФОП Дмітрієвої Т.Л. (вул.Шиферна, 36) організовано пільгове 

обслуговування інвалідів війни. В зазначених об’єктах здійснюється 

реалізація хліба за зниженою ціною та продовольчих товарів за 

рекомендованими цінами, яких дотримуються суб’єкти господарювання. 

Всього у магазинах обслуговується 198 інвалідів війни - мешканців  району.

 Також постільно хворі пенсіонери із числа учасників бойових дій у 

кількості 20 чоловік безкоштовно отримують молоко.  

           Проводиться робота із суб’єктами господарювання району з питання 

підтримки соціально вразливих верств населення. За результатами вжитих 
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заходів суб’єкти господарювання району надавали благодійну 

допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни, інвалідам, дітям сиротам, 

переселенцям зі східних областей, військовослужбовцям в зоні проведення 

АТО на суму понад 70,0 тис. грн.. 

 На виконання рішень Криворізької міської ради від 11.06.2014 № 149 

“Про підтримку підприємницької ініціативи щодо запровадження в місті 

проекту “Зігріємо турботою ветерана” та від 13.05.2015 № 210 “Про 

соціальний проект “Зігріємо турботою ветерана” 18 учасників бойових дій та 

інвалідів Великої Вітчизняної війни району, які потребують соціальної 

допомоги, отримали безкоштовно тонометри, мобільні телефони, слухові 

апарати, перукарські послуги. Крім того, ветеранам надано до Дня скорботи, 

Дня визволення України продовольчі набори на суму 6900 грн. Також 

суб’єктами господарювання району була надана допомога на суму 13100 грн. 

З метою захисту прав споживачів вивчається стан дотримання 

суб’єктами господарювання вимог законодавства. За звітний період 

обстежено 1522 об’єкта бізнесу за різними напрямами діяльності: сфери 

роздрібної і ринкової торгівлі, побутового обслуговування населення. 

Розглянуто 991 звернення громадян щодо порушення їх прав, як споживачів, 

стосовно якості товарів, Правил торговельного та побутового обслуговування 

населення, ЗУ “Про захист прав споживачів”. Таку кількість звернень можна 

пов'язати із цілеспрямованою роботою з інформаційного забезпечення 

відкритості та прозорості у сфері захисту прав споживачів. За результатами 

розгляду звернень суб'єктами господарювання відремонтовано гарантійних 

неякісних товарів на суму 80,8 тис.грн.; повернуто коштів за товари з 

істотними недоліками або неякісні послуги на суму 119,5 тис.грн.; здійснено 

обмін товарів на суму 48,9 тис.грн.   

За результатами рейдової роботи по ліквідації осередків стихійної 

торгівлі у звітному періоді складено 762 адміністративних протоколи, 

вилучено з обігу продукції власного виробництва, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, контрафактної продукції на суму 118457 грн., стягнуто з 

порушників адміністративних штрафів на суму 38164 грн. В тому числі 

проводились заходи з виявлення порушень у сфері обігу підакцизних товарів, 

під час яких за фактами незаконного продажу тютюнових виробів та 

алкогольної продукції було притягнуто 53 особи. У правопорушників 

вилучено та конфісковано 5055 пачок цигарок на суму   38700 грн., 198 

пляшок алкогольної продукції на суму 13700 грн. Ліквідовано стихійний 

ринок біля ЗГТ “Восход”.  

Питання дотримання законодавства щодо протидії поширенню 

алкоголю і тютюну серед дітей знаходиться на постійному контролі у відділі 

розвитку підприємництва. За звітній період відділом розвитку 

підприємництва, службою у справах дітей виконкому Дзержинської районної 

у місті ради спільно з сектором кримінальної міліції у справах дітей 

Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області 

проведено понад 130 рейдів щодо протидії продажу неповнолітнім пива, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів в об'єктах бізнесу району. За 

результатами вжитих заходів 16 суб’єктів господарювання притягнуто до 

адміністративної відповідальності. До регіонального управління 
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департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України у Дніпропетровській 

області направлено повідомлення по фактах продажу алкогольної продукції 

та тютюнових виробів неповнолітнім з метою вжиття відповідних заходів.   

Виробництво продуктів харчування в районі на теперішній час 

здійснює 4 підприємства-товаровиробника:  

- ТОВ “Торговий дім “Хліб”; 

-  ПП “СІВ”;  

- ТОВ “Басгар”; 

- ТОВ "Фоззі-Фуд".  

За 2010 - 2015 роки вироблено 18634,42 тн продуктів харчування на 

суму 98242,13 тис. грн. Товаровиробники району постійно беруть участь у 

загальноміських спеціалізованих виставках-ярмарках “Криворізькі 

контракти”. Підприємства-товаровиробники району виготовляють продукцію 

(62 найменувань) з натуральної сировини без застосування штучних домішок 

і використовують логотип муніципального проекту “Марка якості 

“Криворіжжя”(хлібобулочні вироби, молокопродукти, кондитерські вироби, 

соуси, майонез). 

На постійному контролі знаходиться робота щодо легалізації трудових 

відносин в об’єктах бізнесу району. Районною робочою групою з питань 

детінізації відносин у сфері зайнятості населення обстежено 3315 об'єктів 

малого бізнесу з питання оформлення суб'єктами господарювання трудових 

відносин з найманими працівниками. За цей період виявлено понад 500 

порушень. Завдяки вжитим заходам легалізовано понад 800 найманих 

працівників. 

 Згідно з делегованими повноваженнями та на виконання рішень 

виконкому Криворізької міської ради від 09.11.2005 № 727 "Про заходи щодо 

захисту населення від впливу шуму" та від 14.03.2012 №79 “Про Порядок 

встановлення режимів роботи в об’єктах бізнесу” підготовлено 35 рішень 

виконкому Дзержинської районної у місті ради, яким погоджено цілодобовий 

та подовжений режими роботи. 

 У виконкомі проводиться робота щодо проведення системної 

регуляторної діяльності. Так, в звітному періоді суб'єкти господарювання 

району залучались до обговорення 37-ми проектів рішень та діючих рішень - 

регуляторних актів міськвиконкому та міської ради з метою визначення 

сталого досягнення цілей, задекларованих при їх прийнятті. При проведення 

обговорень та відстежень результативності дії того чи іншого регуляторного 

акту міськвиконкому або міської ради розробнику надається інформація 

щодо надходження пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання та 

громадян. 
 

БУДІВНИЦТВО, ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

ОБЛІК ТА РОЗПОДІЛ ЖИТЛА 
 

За 2010-2015рр. на території Дзержинського району введено в 

експлуатацію 68 об’єктів бізнесу (2010 р. - 13 об’єктів; 2011 рр. - 7; 2012 р.-

5; 2013 р.- 5; 2014 р.- 21; 2015 р.- 7). 
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 У 2011 році за рахунок бюджетних та благодійних коштів у 

парку “Героїв” встановлено найбільший квітковий годинник у світі, 

діаметром 22 м. Біля будівлі виконкому міської ради виконано 

реконструкцію існуючого фонтану, після чого він став світлодінамічним 

музичним фонтаном.  

 У 2012 році до Дня міста Кривого Рогу було виконано запуск 

трамвайних колій в районі станції швидкісного трамвая “Кільцева”.  

 У 2013 році за бюджетні кошти завершено реконструкцію скверу 

“Перемога” та нової сучасної спортивної споруди зі штучним льодом на вул. 

Рязанова, 21б на території  парку ім. Б.Хмельницького. 

 У поточному році за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів розпочато 

роботи по відновленню гідрологічного режиму водойомів Дзержинського 

району вздовж вулиці Нікопольське шосе. 

 За звітний період на території району організовано улаштування 33 

дитячі майданчики ( 2010 р.-1;  2011 р.-1; 2012 р.-8; 2013 р.-21; 2014 р. -2). 

 На території приватного сектору введено в експлуатацію 2451м
2
 

загальної площі індивідуальних будинків, в тому числі 1187м
2 

житлової 

площі.
 

 
У порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та 

охороною земель району  2010 – 2015 обстежено 385 земельних ділянок, 

щодо дотримання землекористувачами вимог земельного законодавства. 

 За результатами обстежень виявлено 156 земельних ділянок, які 

використовуються без правоустановчих документів. На порушників 

земельного законодавства направляються листи до контролюючих та 

правоохоронних органів для прийняття заходів до землекористувачів у сфері  

регулювання земельних відносин. Також, зазначені землекористувачі 

запрошуються до виконкому районної у місті ради на засідання комісії з 

координації дії органів місцевого самоврядування і виконавчої влади щодо 

забезпечення податкових та інших надходжень до державного та місцевого 

бюджетів. 

 Завдяки вищевказаним діям, загалом суб’єктами господарювання за 

2010-2015р.р. оформлено 653 правоустановчих документів на право 

користування земельними ділянками. 

 У грудні місяці 2012 року при виконкомі районної у місті ради 

створена комісія з упорядкування розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності  на території району. За результатами 

роботи комісії звільнено 50 земельних ділянок, які використовувались 

суб’єктами господарювання для розміщення тимчасових споруд (павільйони, 

кіоски) без правоустановчих документів. 

 На обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов, у 

виконкомі Дзержинської районної у місті ради за місцем проживання 

перебувають 486 мешканці району, з них 81 особа користується правом 

позачергового отримання житла, 150 осіб – правом першочергового 

отримання житла. Протягом 2010-2015 років на квартирний облік за місцем 

проживання зараховано 174 сім'ї мешканців району. Інформацію про осіб, що 

перебувають на квартирному обліку, занесено до Єдиного державного 

реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 
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 За звітний період поліпшено житлові умови 34 сімей мешканців 

району (3-інваліди війни; 2-учасники ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС; 3-багатодітні сім'ї; 2-сім'ї педагогічних працівників 

району; 1-сім'я учасника бойових дій; 11-сімей працівників органів місцевого 

самоврядування, органів прокуратури та Служби Безпеки України; 6-квартир 

включено до числа службових та надано працівникам комунальних 

підприємств міста та органів внутрішніх справ). 

 В період з 2010 по 2015 роки громадянам надано 484 жилих 

приміщення у гуртожитках району. Оформлено та видано 445 ордерів на 

заселення житлових будинків нової забудови працівниками ПАТ 

“АрселорМіттал Кривий Ріг”, що отримали житло відповідно до черговості 

квартирного обліку за місцем роботи. 

 У вересні 2011 року повноваження виконкомів районних у місті рад 

буди доповнені повноваженнями щодо створення органів приватизації 

державного житлового фонду. За весь період виконання зазначених 

повноважень з питань приватизації займаних житлових приміщень до 

виконкому районної у місті ради звернулося 553 сім'ї мешканців району. 

Розглянувши зазначені звернення, видано 537 свідоцтв про право власності 

на квартири та приміщення у гуртожитках.  

 Проводиться позовна робота щодо визнання спадщини відумерлою та 

визнання громадян, що тривалий час не мешкають у квартирах та 

гуртожитках, особами, що втратили право користування житлом. 

Підготовлено та надано до суду 62 позовні заяви із зазначених питань, 

переважна більшість з яких вже розглянута судом та прийняті рішення із 

задоволенням позовних вимог. 

 З червня 2014 року в районі проводиться робота щодо надання 

тимчасового житла та організаційної підтримки громадян, переселених з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції. При взаємодії з соціальними службами міста, представниками 

Товариства Червоного Хреста України, благодійних організацій та фондів 

розглядаються питання сприяння надання прибулим громадянам 

гуманітарної та іншої соціальної допомоги. 
 

ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

 На  території району розташовані 3 парка, 28 скверів, 5 фонтанів, 24 

пам’ятників та пам’ятних знаків, 23 меморіальні дошки. Загальна 

протяжність доріг складає 366,5 км, із них 48 км державного сектору, 58 км 

приватного сектору, 187 км промтериторій. В зонах відпочинку та на 

прибудинкових територіях облаштовано 33 дитячих майданчика. 

 Треба зазначити, що переважна більшість об’єктів благоустрою 

району–газони, зелені насадження, парки, сквери, автодороги знаходяться на 

балансі управління благоустрою та житлової політики виконкому міської 

ради. Але фінансування на утримання зазначених об’єктів здійснюється не в 

повному обсязі. У зв’язку з чим, з метою забезпечення належного 

санітарного стану району, для робіт з прибирання та косіння трави на 

об’єктах, які не обслуговуються спеціалізованими комунальними 

підприємствами міста, залучаються працівниками інших підприємств району. 
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 Так, для роботи з прибирання від сміття та покосу трави на більшій 

частині території вул. Нікопольське шосе, яка не обслуговується 

комунальним підприємством “Сансервіс” виконуються силами працівників 

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, КП “Кривбасводоканал”, ТОВ 

“СІТІСЕРВІС-КР”, філіалу Київського економічного інституту, медичного 

коледжу, медичних закладів (районна СЕС, станція швидкої допомоги), 

суб’єктами підприємницької діяльності. 

 Працівниками комунального підприємства “Міський трамвай” 

виконуються роботи по косінню частини газону на вул. Каховській та скверу 

на перехресті вулиць Каховської та Вокзальної, Орджонікідзе та Каховської. 

 Більша частина робіт з прибирання сміття та часткового косіння трави 

у парку ім. С. Орджонікідзе здійснюється із залученням учнівської молоді та 

працівників Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 та 

ТОВ “СІТІСЕРВІС-КР”. 

 Роботи з озеленення району виконує дільниця комунального 

підприємства “Сансервіс”. На обслуговуванні підприємства знаходиться 46 

га зелених насаджень. Працівниками доглядаються близько 2000м² 

однорічних та 4500м² багаторічних квітників, 7600 троянд прикрашають 

парки та вулиці району. Завжди доглянуті газони та квітники  в сквері  на 

площі Радянській, в парку Героїв, скверах біля монументу Перемоги та біля 

Георгієвської дзвіниці. За звітний період об’єктах озеленення району  

проведені роботи з видалення 1137 аварійних та сухостійних дерев, виконано 

санітарне та омолоджувальне обрізування 1816 дерев на вулицях ХХІІ 

Партз’їзду, Орджонікідзе, Будьонного, Костенко, Тбіліській, Галатова, у 

сквері Піонерський. В посадковий період  висаджено 1470 дерев та  1615 

кущів. Підприємством “Сансервіс” щороку проводиться покос трави на 

площі 48.3 га.  

Працівниками ТОВ “СІТІСЕРВІС-КР” здійснюються роботи з 

прибирання 131 га прибудинкових територій та механічний покос трави на 

прибудинкових та додатково закріплених територіях.  

З метою покращення благоустрою району ТОВ “Весташляхбуд” 

проводяться роботи з ремонту асфальтобетонного покриття доріг. Ремонт 

доріг виконано на вулицях: Будьонного, ХХІІ Партз’їзду, Постишева, 

Димитрова, Олейникова, Хабаровська, Тбіліська, Галенко. Загальна площа 

асфальтування склала понад 100 тис. м
2
. Була проведена відсипка доріг 

приватного сектору району асфальтовою крихтою (18 машин) по вулицях 

Барнаульська, Крилова, Нежданова, Чайковського, Новгородська, 

Інтернаціональна.   

Працівниками районної дільниці ТОВ “Весташляхбуд” щорічно 

виконується прибирання близько 46,0 км твердого покриття автодоріг. 

Питання вивезення сміття контролюється службою відповідальних 

чергових виконкому – отримується двостороння інформація щодо виконання 

даних робіт від ТОВ “СІТІСЕРВІС-КР” та ТОВ “Екоспецтранс”, у т.ч. і з 

вивезення негабаритного сміття.  

ТОВ “Екоспецтранс” обслуговує 65 контейнерних майданчиків. 

Проводиться робота із ліквідації стихійних звалищ сміття на території 
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району. За звітний період з території району ТОВ “Екоспецтранс” 

вивезено 61 стихійне звалище сміття у обсязі 1131 м³. 

Значна робота проведена ТОВ “Криворіжелектромонтаж”. по 

відновленню освітлення скверу Піонерський на вул. Революційна, вулиці 

Пісочній, Ціолковського. Також згідно з графіками підприємством 

проводиться робота по заміні світильників на вулицях району, у тому числі і 

в приватному секторі. 

 Велику підтримку у проведенні заходів з благоустрою району надає 

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”. Так за програмою, яка фінансується  цим 

підприємством в сквері Піонерський (між будинками № 9 на вул. 

Революційна та будинком № 3 на вул. Землячки) виконано ремонт 

зовнішнього освітлення (в т. ч. встановлено 41 світильник) на суму 320 тис. 

грн. Біля Палацу молоді і студентів (вул. 22 Партз’їзду, 11а) виконано 

будівництво “Скверу металургів”.  

На виконання розпорядження міського голови Вілкула Ю.Г. триває 

проведення Всеукраїнської кампанії щодо забезпечення чистоти і порядку в 

місті - щотижнево проводяться акції “Чистий четвер”, суботники з 

санітарного очищення району, в яких активно приймають участь працівники 

підприємств, установ району, учнівська та студентська молодь.  

Щорічно в рамках зазначених акцій на території району проводяться 

роботи з впорядкування близько 2029 га парків, скверів, алей, прибудинкових 

територій, висаджується дерева, кущів, створюються нові квітники та газони, 

ліквідуються сміттєзвалища. В заходах щороку приймають участь близько 20 

тисяч чоловік. 

За звітний період за участю представників органів самоорганізації 

населення проведено 73 рейди щодо обстеження санітарного стану та 

дотримання правил благоустрою у приватному секторі району. Встановлено, 

що мешканцями приватного сектору несвоєчасно виконуються роботи з 

покосу та санітарного очищення прибудинкових територій. З керівниками 

органів самоорганізації населення – головами квартальних комітетів 

проведено 28 семінарів-нарад, на яких розглядались питання ліквідації 

стихійних звалищ та приведення прибудинкових територій сектору 

індивідуальної забудови до належного санітарного стану. 

Треба відзначити, що робота в напрямку забезпечення  належного рівня 

санітарного стану району проводиться постійно.  
 

ОСВІТА 
 

У Дзержинському районі функціонує 38 закладів освіти, з яких 14 

загальноосвітніх закладів, 21 дошкільний навчальний заклад, 3 позашкільні 

навчальні заклади.  

 Загальна кількість дітей, охоплених навчанням і вихованням, складає 

9894 чол. 

Усі учні 10-11 класів охоплені профільним навчанням. Кожним навчальним 

закладом створено власні моделі профільного навчання:  

- однопрофільні навчальні заклади (КЗШ № 7, 56, 63, ЦО); 

- багатопрофільні навчальні заклади:  

а) двопрофільні навчальні заклади (КЗШ № 15, 66, 69, 75, 103); 
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б) трьохпрофільні навчальні заклади (КЗШ № 26); 

- спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов № 4; 

- науково металургійний ліцей № 16 (у складі металургійної академії); 

- гімназія № 95. 

Створено географічну модель профільного навчання, яка поділяється 

на 3 округи, що об’єднують навчальні заклади за територіальним принципом 

та забезпечують потреби учнів у профільному навчанні. Так, перший 

навчальний округ об’єднує 6 навчальних закладів: КЗШ № 7, 75, 103, ЦО, КГ 

№ 95, НТМЛ № 16; другий – КЗСШ № 4, КЗШ № 26,63,69; третій –    КЗШ № 

15, 56, 66. 

Активно працюють 2 регіональні тренінгові центри для навчання 

вчителів-предметників за програмою «Intel». Стабільно працює 

консультаційний пункт по роботі з обдарованими учнями на базі опорної 

школи – гімназії № 95. На базі КЗШ № 103 створено та працює 

консультаційний центр, проводяться тренінги для відповідальних за 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних закладах освіти та створення єдиного 

інформаційно-освітнього простору області.  

Всі загальноосвітні заклади освіти району підключені до мережі Інтернет. 

Залишається на контролі питання щодо організації своєчасного оновлення 

власних сайтів закладів освіти, що сприятиме посиленню іміджу закладу на 

ринку освітніх послуг та роботи електронних науково-педагогічних проектів. 

Щороку в районі працює понад 120 гуртків різного спрямування, 

гуртковою роботою зайнято понад 4,0 тис. вихованців. 

Одним з ефективних напрямів позашкільної освіти, який має потужний 

виховний потенціал, є дитячо-юнацький туризм, краєзнавство та еколого-

натуралістична діяльність учнівської молоді. 

У звітному періоді працюють шкільні музеї в КЗШІ № 1, КЗШ № 15, 26 

(2), 66, 103, КГ № 95 (2), ЦДЮТ (2). 

У 2011 році ПАТ «АрсеорМіттал Кривий Ріг» виділено для закладів 

освіти 2 млн. 240 тис. грн., які витрачені на заміну вікон Криворізької 

загальноосвітньої школи № 26 (914 тис. грн..), на ремонт покрівлі 

Криворізької загальноосвітньої школи № 63 (120 тис. грн.), на ремонт 

бойлеру Криворізької загальноосвітньої школи № 56 (20 тис. грн.).  

Крім того, оновлено технологічне обладнання навчальних закладів (53-

холодильники, 9-посудомийних машин, 32-електромясорубки, 15-

електросковорідок, 8-електроплит, 11-жарових шафів, 192-шкільні дошки, 

20-пральних машин). 

Завдяки  спільній скоординованій роботі  депутатів міської та районної 

рад закладам освіти були виділені кошти з міського бюджету на капітальний 

ремонт – 385 тис.грн.; на капітальні ремонти за рахунок цільового фонду 

Криворізької міської ради – 250 тис.грн. (ремонт покрівлі КЗШ № 103, 

установку металопластикових вікон в КЗСШ № 4, школі – інтернаті № 1, 

дошкільному навчальному закладі № 102); поточні ремонти на суму 252 

тис.грн. (система опалення в школі – інтернаті № 1, ремонт шкільної їдальні 

КЗШ № 75, для забезпечення місцями дітей дошкільного віку в дошкільних 

навчальних закладах було додатково відкрито групи в ДНЗ № 231 – 1 група, в 
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ДНЗ № 180 – 2 групи, де проведені поточні ремонти на загальну суму 

180,0 тис. грн.) 

 За допомогою спонсорів встановлені тренажери та огорожа 

спортивного майданчика НТМЛ № 16; проведена заміна труб 

водопостачання в ДНЗ № 225; постійна допомога у вивозі сміття КЗШ № 

103; відремонтовані системи тепло та водопостачання школи-інтернату № 1, 

оновлено спортивний інвентар; 17 дошкільних закладів отримали 

будівельний матеріал для ремонту покрівлі. 

Завдяки ініціативі голови районної у місті ради Степанюка С.Д. 

проведена реорганізація загальноосвітньої школи № 18 в навчально – 

виховний комплекс «Школа – дитячий садок», що забезпечила дошкільною 

та середньою освітою дітей віддаленого селища ім. Ілліча. Виділено 1млн. 

200тис.грн. для проведення капітального ремонту ІІ поверху (проведено 

ремонт покрівлі, відремонтована система водопостачання, каналізації, заміна 

вікон на металопластикові, постелено лінолеум, проведені оздоблювалі 

роботи). Відділом освіти здійснено роботи по встановленню 

електрообладнання, придбані меблі та постільна білизна для дошкільнят. 

 Здоров’я підростаючого покоління – одне із головних завдань, яке  

вирішується  в районі через розвиток фізкультури і спорту. При  підтримці 

депутатів районної та міської ради (Трубчанінов С.І., Федосенко К.Л., 

Гончаренко А.І., Бистрай А.А.) в загальноосвітніх школах (КЗШ№ 15, НТМЛ 

№ 16, КЗШ № 26, КЗШ № 63, КЗШ № 103) встановлені тренажерні спортивні 

майданчики.  

 За особистого сприяння голови районної у місті ради Степанюка С.Д.та 

депутатів районної у місті ради створено сучасний спортивний комплекс у 

КЗСШ № 4. 

 Депутатом районної у місті ради Бугаєвським С.О. відремонтовано 

спортивний зал  КЗСШ № 4 (70 тис. грн.) та закуплено спортивний інвентар 

на суму 7 тис. грн. 

 Спільний  майстер клас з баскетболу проведено в школах № 26, 63, 69, 

де змагання проходили між працівниками ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

та учнями шкіл (Зозуля О.І., Кукота Ю.Б.). завершились змагання 

нагородженням цінними  подарунками  (принтери, оргтехніка, спортивна 

форма). 

У 2012 році поліпшено матеріально технічну базу в закладах освіти 

району  шляхом проведення поточних ремонтів будівлі стадіону «Металург» 

ДЮСШ-1 на суму  96630,00грн. (заміна вікон на металопластикові); Палацу 

водних видів спорту на суму 61544,00 грн. (часткова заміна вікон та системи 

водопостачання). За рахунок додатково виділених коштів з міського бюджету 

, придбано комп’ютерний клас для КГ-95 ( 12- компл.) 

Здійснено капітальний ремонт (утеплення фасаду) споруди Палацу 

водних видів спорту ДЮСШ-1 за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 

239688,00грн. та оплачено  проектно –ошторисну документацію на 

проведення капітальних ремонтів ПВВС та залу акробатики на суму – 

37470,34грн.;  

За рахунок спонсорської допомоги від ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг» проведено капітальні ремонти в КЗШ - 75 (заміна вікон на 
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металопластикові)., в КЗШ-63 (заміна системи опалення, ремонт санвузлів), 

в КЗШ-69 (заміна системи опалення, ремонт санвузлів) на суму 

700000,00грн., в ДНЗ-82 (заміна вікон та ремонт  покрівлі), а також придбано 

посуд столовий (тарілки, стакани, ложки, вилки) та посуд алюмінієвий 

(каструлі, пательні, миски, чайники тощо ) 

Протягом 2012 року придбано 5 комплектів тренажерного обладнання 

для спортивних площадок КЗШ-7,66,18,75,56;  обладнання для їдалень ДНЗ 

№ 120,123, 13,82, 79, 51, 180; пральні машини автомат для КЗШІ №1 за 

рахунок спонсорської допомоги від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; 

обладнання для встановлення системи відео спостереження за територією 

НВК № 18.  Для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  

придбана шкільна і спортивна форма  на суму 48600,00грн. 

 Постійно до Дня Святого Миколая, новорічних свят, Свята Першого та 

останнього дзвоника депутатами надається  допомога у вигляді солодких та 

цінних подарунків, а також заохочуються переможці районних фестивалів, 

конкурсів, олімпіад.  

 Організаційно - методична робота щодо розвитку і підтримки 

обдарованої учнівської молоді проводилась через організацію і 

удосконалення наукових товариств, проведення районного семінару – 

практикуму, консультацій на базі опорних закладів району, презентацій 

досвіду роботи.  

 Протягом травня - липня щороку, на базі навчальних закладів 

Дзержинського району функціонуєть дитячі заклади відпочинку, у яких 

перебувають понад 2,0 тис. дітей. 
 

РОБОТА З НЕПОВНОЛІТНІМИ 
 

Пріоритетними формами влаштування дітей, які залишилися без 

батьківського піклування стали – усиновлення, опіка, піклування, прийомні 

сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. До цих форм виховання за 5 останніх 

років улаштовано 992 дитини. 

З 2010 року спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей, які 

залишилися без батьківського піклування (2010 р. – 200 дітей, 2014 р. – 168, 

на даний час – 167). За період з 2010 по 2015 рік виявлено та поставлено на 

первинний облік 1100 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

До державних дитячих закладів у 2010 році було влаштовано 44 

дитини. Починаючи з 2013 року і по сьогоднішній день до таких закладів 

влаштовано всього 17 дітей, які за станом здоров’я та віком не можуть бути 

влаштовані до сімейних форм виховання. 

В районі збільшилась кількість прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу та влаштованих до них дітей. У 2010 році в районі 

функціонувало всього 3 прийомні сім’ї, у яких виховувалося 6 дітей, а у 2015 

році ми маємо 9 прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, в 

яких виховується 29 дітей. 

Хочеться відмітити, що завдяки послідовній і цілеспрямованій роботі 

по влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

кількість таких дітей, які виховуються у інтернатних закладах постійно 
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зменшується і на даний час у таких закладах перебуває за станом 

здоров’я всього 4 дитини, що складає 2% від загальної кількості дітей на 

обліку.  

Протягом останніх п’яти років службою у справах дітей, спільно із 

навчальними, дошкільними та лікувальними закладами району, управлінням 

праці та соціального захисту населення, Криворізьким міським центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, РВ КМУ ГУМВС України в 

Дніпропетровській області та іншими державними структурами, проводилась 

комплексна робота щодо своєчасного виявлення, постановки на облік, 

проведення профілактичної роботи з родинами, що опинилися в складних 

життєвих обставинах, запобігання проявам дитячої бездоглядності та 

безпритульності, профілактики жорстокого поводження та насилля стосовно 

дітей в родинах. 

Налагоджено роботу щодо соціально-педагогічного патронажу таких 

родин та вжиття заходів по соціальному захисту дітей. 

Завдяки своєчасно вжитим заходам кількість таких дітей щороку 

зменшується і на кінець 2015 року становить 87 дітей, що наполовину менше 

ніж було у 2010 році. 

На теперішній час у районі за 107 дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, зберігається 89 житлових 

приміщень. З них  3 дитини є власниками, 23 дитини – співвласники квартир, 

решта мають право на користування житлом. Протягом п’яти останніх років, 

завдяки своєчасним заходам, які було вжиті виконкомом районної у місті 

ради, 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

вступили у спадщину після смерті родичів. 

Також, з метою захисту житлових та майнових прав дітей виконкомом 

проведена певна робота щодо недопущення накопичення боргів за житлово-

комунальні послуги у приміщеннях, які зберігаються за малолітніми, а саме: 

призупинення нарахувань, укладення договорів з реструкторізації боргів. 

За поданням виконкому районної у місті ради, за кошти міського 

бюджету, передбачені програмами соціального спрямування, прийнятими 

Криворізькою міською радою проведено капітальні ремонти двох сирітських 

квартир, які свого часу були доведені колишніми батьками дітей до 

непридатного до проживання стану. Це дало змогу дітям, по досягненню 

повноліття, розпочати своє самостійне життя у власній облаштованій 

квартирі. 

Службою у справах дітей у 2010- 2015 роках підготовлено 348 проектів 

рішень виконкому щодо відчуження житла, права власності або права 

користування житлом, які мають діти. 

Протягом 2015 року за участю працівників служби у справах дітей 

відбулося 120 судових засідань у районних судах міста з питань соціального 

захисту та захисту майнових прав дітей. За результатами розгляду справ 4 

батьків позбавлено батьківських права у відношенні 6 дітей, у тому числі 

двох батьків за позовами виконкому районної у місті ради у відношенні  4 

дітей. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ СІМЕЙНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

З метою покращення роботи з багатодітними сім’ями, сприяння 

соціальному захисту багатодітних сімей, їх підтримці, створенню більш 

сприятливих умов для виховання дітей у таких сім’ях в районі розроблено 

Програму підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій та 

Комплексні заходи щодо поліпшення становища сімей та жінок та посилення 

соціального захисту багатодітних і неповних сімей. 

На сьогоднішній день у районі проживає близько 25 тис. сімей, з них 261 

сімей – багатодітних, 265 - малозабезпечених, 1005 - одиноких матерів. 

У 261 багатодітній сім’ї району всього виховується 870 дітей. З них 211 

сімей має троє дітей, 29 сімей виховують четверо дітей, 13 сімей – п’ятеро, 5 

сім’ї – шестеро, одна сім’я – семеро дітей та одна сім’я (Чорних) 11 дітей.   

На кожну багатодітну сім’ю заведено картку обліку встановленого 

зразка, яка постійно оновлюється.  

Створено єдину уніфіковану базу сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах. З метою раннього виявлення, обліку та надання 

комплексу соціальних послуг, направлених на подолання складних життєвих 

обставин, постійно здійснювалися соціальні інспектування сімей, які 

потребують допомоги. З сім’ями постійно проводилася профілактична робота 

щодо боротьби з наркоманією, зловживанням алкогольними напоями. 

Надавалися інформаційні послуги (надання контактів установ, куди можна 

звернутися за допомогою, юридичні послуги (допомога в оформленні 

документів, роз’яснення норм діючого законодавства з сімейного, трудового, 

цивільного права) тощо. 

З метою підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій з 

міського бюджету виділялися кошти для харчування дітей з цих сімей. 

Розроблений механізм безоплатного харчування дітей вищезазначеної 

категорії в закладах освіти.  Діти з багатодітних сімей стали учасниками 

різноманітних міських, районних та шкільних акцій.  

На постійному контролі знаходилися  молоді сім’ї та матері – одиначки 

гуртожитку по вул. Постишева, 74, яким надавалася допомога в оформленні 

документів, влаштування дітей в дошкільні та лікувально-профілактичні 

заклади, паспортизація та прописка, отримання гуманітарної допомоги та 

інше.  

У Дзержинському районі навчається у вищих та професійно-технічних  

навчальних закладах району – близько 11,5 тис.чол. та близько 17,0 тис. 

молодих людей  працюють  на підприємствах. 

У повсякденній роботі з молоддю особлива увага приділялася 

соціальному захисту дітей пільгових категорій. В районі відпрацьована 

система та діє механізм щодо соціального захисту студентів із числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: періодично 

проводилася перевірка ведення паспортів соціального становлення дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснювався контроль 

за своєчасністю надходження матеріальної допомоги. 
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На території району розташовано 10 студентських гуртожитків. Це 

дозволяє вирішувати житлово-побутові умови студентів-пільговиків. Усі 

вони забезпечуються безкоштовним проживанням у гуртожитках.  

Також на особливому контролі перебувала робота з працевлаштування 

випускників-сиріт. У звітному періоді забезпечено 100% працевлаштування  

студентів пільгової категорії.  

 У кожному навчальному закладі району створені та діють органи 

студентського самоврядування – студентські ради.  

Важливу роль у співпраці з молодим поколінням відігравав молодіжний 

виконком району створений у 2013 році. Завдяки цьому громадському 

формуванню, студентська і учнівська молодь активно залучалася до 

реалізації проекту «Нова генерація Кривого Рогу», ініційованого міським 

головою Ю.Г. Вілкулом, конкурсу «Студенти – дітям» із благоустрою 

дитячих майданчиків, усіх районних проектів, акцій, волонтерського руху, 

благодійних акціях «Україна – Єдина», «Здай кров, спаси життя», «Зробимо 

місто чистим», «Подвір’я ветерана», «Студенти – дітям».  

За участю студентської молоді протягом 2014 року побудовано 22 

дитячих майданчики, а також створено пам’ятник «Завжди чекаємо»..  

Навчальні заклади району активно долучилися до надання благодійної 

допомоги учасникам антитерористичної операції та переселенцям, які 

прибули з території південних та східних областей України. Так, молодіжним 

виконком спільно зі студентською радою медичного коледжу проводиться 

комплекс тренінгів по наданню першої невідкладної медичної допомоги на 

підприємствах, в установах та закладах району, серед студентів була 

організована широка кампанія зі збору теплих речей, продуктів, 

медикаментів тощо.  

Молодіжний виконком тісно співпрацює з міською громадською 

організацією «Січ». Військово-спортивні естафети, козацькі квести та 

козацькі розваги в новорічних ялинкових містечках – це заходи, проведені 

спільно з «Січчю». 

 З метою виховання у дітей та молоді почуття патріотизму, осмислення 

себе, своєї особистості як частки великого українського народу, в школах 

району діють об'єднання учнівської та студентської молоді в структурі 

районної громадської організації «Молода Січ».  

 Представники районної організації «Січ» 23 квітня 2015 року взяли 

участь в обласному науково-практичному семінарі «Особливості 

патріотичного виховання учнівської молоді засобами туризму, краєзнавства 

та євро просвіти», в ході якого була підготовлена виставка методичних 

розробок із кращого досвіду виховних заходів освітян загальноосвітніх, 

поробок та творів декоративно-вжиткового мистецтва вихованців гуртків 

козацько-лицарського спрямування; видана газета за матеріалами здобутків 

юних козаків Дзержинського району. 

 Три роки поспіль команда районної організації «Січ» займає І та ІІ 

місця в міському конкурсі «Козацькому роду нема переводу». 

Рішенням Дзержинської районної у місті Кривому Розі ради від 

16.10.2013 № 432 було започатковано соціально – громадянський проект 

«Країна здійснених мрій». 



 30 

 Метою даного проекту стало сприяння реабілітації і соціальної 

адаптації дітей з обмеженими фізичними можливостями засобами мистецтва, 

науки, спорту, технічної творчості, мовознавства. Підтримка та розвиток їх 

творчих здібностей, залучення до суспільного життя та стимулювання їх до 

активної життєвої позиції.  

 За час реалізації проекту: 

- створено банк даних учасників (дітей з особливими освітніми 

потребами та обмеженими фізичними можливостями); 

- розпочали свою роботу 14 шкіл майстерності, в яких займаються 146 

учасників; 

- проведені презентації шкіл майстерності для учасників та їх батьків; 

- закуплені матеріали, реквізит, музичні інструменти, тощо для роботи 

шкіл; 

- участь у 5 районних заходах «Країна здійснених мрій»; 

- створено фільми – презентації про діяльність шкіл майстерності. 

Учасники кожної школи майстерності мають свої досягнення та 

результати. 

В рамках реалізації проекту «Нова генерація Кривого Рогу» протягом 

літа 2015 р. інститутом розвитку міста було проведено ряд конкурсів та 

підведені їх результати.   

В конкурсі «На кращу соціальну рекламу про місто» кращими 

визначено: 

- Дубову Олену Вікторівну, студентку Криворізького інституту ДВНЗ 

«Криворізький національний університет»; 

- Шило Вікторію Олександрівну, студентку Криворізького інституту 

ДВНЗ «Криворізький національний університет». 

В конкурсі фоторобіт та відеороликів про місто «Краще місто на землі» 

серед 80 поданих фоторобіт кращою визначено (І місце): 

- в номінації «Кривий Ріг – це ти» серед аматорів – Кучму Єлизавету, 

члена молодіжного виконкому району. 

В рамках проведення міського конкурсу на кращий благоустрій 

територій, установ, підприємств та об’єктів з нагоди Дня Незалежності 

кращими визначено: 

- в номінації «Кращий вищий навчальний заклад міста» - Криворізький 

факультет Національного університету «Одеська юридична академія» (І 

місце); 

- в номінації «Кращий об’єкт науки» - «Криворізький національний 

університет» (ІІ місце). 

У 2015 році в парку імені Богдана Хмельницького відбувся ювілейний 

15-й міський конкурс серед молодих сімей «Злагода в родині – багатство 

України», у якому Дзержинський район представляла багатодітна сім’я 

Андріяш, яка посіла друге місце.  

Вперше у 2015 році відбувся міський фестиваль «ZdravoFest» (парк 

культури і відпочинку ім. Б.Хмельницького). В рамках фестивалю, який 

організовано спільно з громадською організацією «СІЧ» м. Кривого Рогу, 

проведено конкурсно-розважальну програму «Козацькі розваги», яка 

включала в себе проведення різноманітних силових конкурсів: змагання з 
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армрестлінгу та гірьового спорту, перетягування канату, кидання 

мішків з тирсою в довжину, участь у естафеті «стрибки в мішку та з м`ячем». 

Команда Дзержинського району виборола перше місце.  

У міському конкурсі 2015 року на кращий новорічний захід для дітей 

пільгових категорій виконком районної у місті ради посів І місце. 

Робота щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей у 2014 р. була 

визнана найкращою у місті. 

У навчальних закладах району протягом року широко впроваджувалися 

різноманітні форми правової освіти дітей та молоді. При Криворізькому 

національному університеті працювали сектори по захисту прав студентів. У 

Криворізькому факультеті Одеською юридичної академії створено 

координаційну раду з питань правової освіти та захисту прав молоді.   
    

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 
 

Робота у сфері культури спрямовувалась на підвищення рівня 

організації дозвілля населення, проведення культурно-масових заходів з 

нагоди державних та професійних свят, удосконалення роботи творчих 

колективів та визначення подальших напрямків розвитку культурної сфери 

району, збереження і розвиток народної творчості, сприяння збереженню 

пам’яток історії та культури 

Щороку на достатньому рівні проводяться державні, районні та 

професійні свята (понад 25 заходів щороку). 

Кожного року, в березні, проводиться районний тур міського 

фестивалю народної творчості «Весна Рудани», а в листопаді районний 

фестиваль сучасної української пісні «Дзержинки зоряні пісні». 

В 2012 та 2013 роках на території Дзержинського району проходив 1-й 

міський конкурс - огляд духових оркестрів та дитячий фестиваль «Країна 

дитинства». 

В ДП «Криворізький державний цирк» в 2013 році був проведений 

дитячий фестиваль-конкурс «Молодой цирк Кривбасса», в якому прийняли 

участь 85 дітей з різних міст України. 

З 2014 року КПМНЗ «Криворізька міська музична школа № 4» 

проводить Міжрегіональний конкурс юних баяністів, акордеоністів та 

ансамблів «Сучасні ритми». 

В літній період для відпочиваючих у парку ім. Б.Хмельницького 

проводяться культурно-розважальні програми за участю міського 

муніципального оркестру, зразкового духового оркестру «Портрет»             

ім. В. Дьоміна (кер. О. Калюжний) Криворізької музичної школи № 4 та 

творчих колективів закладів культури району.  

В рамках обласної мистецької акції «Гарний настрій - запорука миру» з 

квітня по серпень 2014 року було організовано понад двадцять концертно-

розважальних заходів для мешканців та гостей району. Активну участь у 

заходах приймають творчі колективи закладів культури району: КДЦ «ПК 

металургів» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», МКЗК «Народний дім», 

КПМНЗ «Криворізька міська музична школа № 4», КПМНЗ «Криворізька 

міська художня школа № 1». 
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У клубних закладах району зараз діють 14 колективів художньої 

самодіяльності, які охоплюють близько 1600 учасників, в позашкільних 

мистецьких навчальних закладах - 8 творчих колективів, 11 з яких мають 

почесні звання «Народний» та «Зразковий». 

Плідність роботи аматорських колективів засвідчено високими 

нагородами на фестивалях та конкурсах. 2011 рік: Міжнародних - 13, 

Всеукраїнських - 12, міських - 36, обласних - 10, регіональних - 26. 2012 рік: 

Міжнародних - 13, Всеукраїнських - 24, міжрегіональних – 3, обласних - 5, 

міських - 15. 2013 рік: Міжнародних - 15, Всеукраїнських - 23, 

міжрегіональних - 4, обласних - 7, міських - 9. 2014 рік: Міжнародних - 17, 

Всеукраїнських - 26, міжрегіональних - 4, обласних - 7, міських - 9. 

Вихованці творчих колективів закладів району є постійними 

учасниками концертних та святкових програм як районного так і міського 

рівня. В складі міської команди телевізійного проекту «Майданс - 3» 

вибороли перемогу.  

Разом з народним фольклорно-етнографічним ансамблем «Жартівниці» 

(кер. З.Бєльська) МКЗК «Народний дім» зразковий духовий оркестр 

«Портрет» ім. В. Дьоміна (кер. О. Калюжний) Криворізької музичної школи 

№ 4 у 2014 році брав участь у зйомках програми «Фольк-musik» у студіі 

Першого Національного телеканалу України (м. Київ). 

У КПМНЗ «Криворізька міська художня школа № 1» постійно 

проводяться конкурси, персональні виставки викладачів та учнів, тематичні 

виставки. В 2011 році близько 30 , в 2012році – 20, у 2013 та 2014 роках по 

15, в 2015 році – 17. 

Кожного року ДП «Криворізький державний цирк» проводить по 6-7 

циркових програм (60-70  вистав), які відвідують більше 35 тисяч глядачів на 

рік. 

На теперішній час на території Дзержинського району нараховується 

55 об’єктів культурної спадщини, які всі, без винятку, несуть в собі історичну 

пам’ять  

Відділом постійно проводиться робота по обстеженню пам'яток історії 

та культури, перевірки технічного стану пам'яток, співпраця з 

балансоутримувачами. 

Протягом 2011-2015 років оновилася культурна спадщина району. В 

2011 році встановлено пам’ятник «Козак Ріг» (площа біля виконкому 

Криворізької міської ради), пам’ятний знак на честь загиблих воїнів 6-го 

окремого штурмового стрілецького батальйону (вул. Орджонікідзе, 11), малу 

архітектурну форму «10 заповідей» на честь 15-річчя від дня заснування 

Криворізько - Нікопольської Єпархії Української Православної Церкви (вул. 

ХХІІ партз’їзду, 11), меморіальну дошку Машкіну Л.І. (вул.Орджонікідзе,23).  

В 2012 році встановлено пам’ятник доктору технічних наук, 

професору, лауреату Державної премії в галузі науки і техніки, заслуженому 

діячу науки і техніки України, Президенту Академії гірничих наук, ректору 

Криворізького технічного університету Володимиру Федоровичу Бизову 

(вул. 22 партз’їзду, 11), меморіальні дошки почесним громадянам міста 

Семиволосу О.І. (вул. Агафонова,14а) та Олейнікову В.С. (вул.Олейнікова,7). 
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Знаковою подією 2013 року у рамках реконструкції скверу біля 

монументу «Перемога» стала реставрація пам’ятки історії та 

монументального мистецтва місцевого значення «Стелла героїв» та «Воїнам-

Інтернаціоналістам», біля виконкому міської ради встановлено скульптурну 

композицію «Завжди чекаємо», на будівлі Криворізької музичної школи № 4 

(вул. 22 Партз’їзду 32, а) було встановлено меморіальну дошку директору 

зазначеного закладу, голові обласної ради директорів шкіл естетичного 

виховання Валерію Олексійовичу Дьоміну. 

У 2014 році на будівлях Криворізьких загальноосвітніх шкіл № 63 (вул. 

Агафонова, 14а) та № 75 (вул. Димитрова, 52) встановлені меморіальні 

дошки рядовому Збройних сил України Кудінову Олексію Костянтиновичу 

та сержанту Збройних сил України Матусевичу Віталію Олеговичу які 

загинули при виконання військового обов’язку та захисту територіальної 

цілісності та недоторканості України. Підприємством ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» з нагоди 80-річчя комбінату було здійснено реконструкцію 

площі біля пам’ятника Якову Вєсніку та ремонтні роботи на пам’ятнику 

робітникам і військовослужбовця комбінату «Криворіжсталь» полеглим на 

фронтах Великої Вітчизняної війни. Встановлені меморіальні дошки 

Єрофеєву Алевтину Йосиповичу – полковнику внутрішньої служби, 

начальнику третього загону воєнізованої пожежної охорони по охороні міста 

Кривого Рогу Дніпропетровської області в 1973-1985 роках, начальника 

управління пожежної охорони Управління внутрішніх справ України в 

Дніпропетровській області у 1985 - 1994 роках (вул. Каховська, 38) та 

меморіальну дошку на честь Почесного громадянина міста Кривого Рогу, 

учасника Великої Вітчизняної війни, відомого журналіста-краєзнавця Тетяни 

Петрівни Воронової (вул. Орджонікідзе, 15). 

В 2015 році на будівлі Криворізької загальноосвітньої школи № 75 

(вул. Димитрова, 52) встановлено меморіальну дошку честь Ватраля Богдана 

Сергійовича – молодшого сержанта Збройних сил України, який трагічно 

загинув під час виконання військового обов’язку. 

На теперішній час переважна більшість пам’яток, розташованих на 

території району знаходиться у задовільному стані. 

 З метою виконання «Програми розвитку з фізичної культури і спорту в 

Дзержинському районі на 2011-2015 роки» проводилась змістовна і 

різнопланова робота.У районі фізкультурно-оздоровча робота здійснюється в 

усіх загальноосвітніх закладах. Із загальної кількості учнів і студентів, 

заняття з фізичної культури відвідують понад 11,0 тис. чол. Займаються усіма 

видами фізкультурно-оздоровчої роботи майже 7,5 тис. чол. 

Забезпечено функціонування мережі дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл. На даний час нараховується 4 заклади, в яких займаються усіма видами 

спорту майже 2000 осіб. У 2013 році спортивна база району поповнилась 

сучасною льодовою ареною, в ДЮСШ № 1 відкрито 2 нові відділення: з 

хокею та  фігурного катання. 

Протягом звітного періоду в районі проводилась спартакіада 

“Олімпійські надії” серед учнів загальноосвітніх шкіл, Спартакіада з шести 

видів спорту серед вищих навчальних закладів, спартакіада ПАТ 

“АрселорМіттал Кривий Ріг” з 15 видів спорту, в якій постійно брали участь 
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майже 8000 чоловік. Загалом, за місцем роботи взяли участь у 

різноманітних змаганнях 25000 працівників. 

Щороку у літній період проводились міжтабірні спартакіади серед 

таборів з денною формою перебування, спартакіада «Юність» за місцем 

проживання громадян. 

 Традиційною для району стала Відкрита першість Дзержинського 

району з рукопашного бою, яка організовується вже 7-й рік поспіль з нагоди 

Дня визволення міста Кривого Рогу від фашистських загарбників. 

У районі розвивається 17 неолімпійських видів спорту.  

За період з 2011-2015 роки в районі підготовлено: 

- 1 заслужений майстер спорту; 

- 2 майстри спорту міжнародного класу; 

- 19 чоловік потрапили до основного складу збірної команди України; 

- 12 чоловік стали кандидатами до основного складу; 

- 21 чоловік зараховано до резерву. 

Щорічно в районі виконувалися комплексні організаційно-технічні 

заходи щодо забезпечення стабільної роботи спортивних майданчиків та 

споруд у весняно-літньому оздоровчому періоді, у рамках яких 

забезпечувався благоустрій спортивних майданчиків за місцем проживання 

та навчання. Перепрофільованих спортивних споруд, переданих до інших 

форм власності або тих, що припинили свою діяльність в районі не має. 

Поступово зростали показники фінансування спортивної галузі району. 

За період з 2011 по 2015 роки було використано 51 млн 457 тис грн., що у 

порівнянні з обсягом фінансування в період з 2007 по 2011рік більше на 30 

млн 296 тис грн.  

За період з 2011 по 2015 роки у загальноосвітніх закладах району 

збудовано 12 спортивних майданчиків із сучасним тренажерним 

обладнанням. Придбано акробатичну доріжку для зали акробатики  ДЮСШ 

№ 1, що покращило підготовку спортсменів до змагань міжнародного рівня, 

здійснено заміну вікон на металопластикові та утеплено фасад лицевої 

сторони будівлі Палацу водних видів спорту з метою енергозбереження. 

Придбано банери, технічне оснащення спортивних споруд, посилено 

зовнішні стіни будівлі Палацу водних видів спорту. Здійснено заходи щодо 

розвитку велоінфраструктури у районі, а саме були придбані сучасні 

велосипеди у кількості 56 штук в рамках програми розвитку 

велоінфраструктури в місті Кривому Розі. Проведено експертизу проекту 

капітального ремонту КПЗ  «ДЮСШ № 1». 

Таким чином, підсумовуючи результати виконання вказаної Програми, 

необхідно зазначити, що в цілому, основні її аспекти були виконані. 
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
 

Одним з головних напрямків у роботі виконкому є соціальний захист 

населення, який включає в себе широке коло питань. 

В районі на обліку перебуває 12166 громадян пільгових категорій. 

Загальна сума різних видів соціальних допомог та компенсацій, сплачених 

протягом звітного періоду, щороку становить близько 50 млн. грн. У тому 

числі в повному обсязі виплачено допомогу при народженні дитини, 
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державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам, громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

Проводиться робота з надання субсидії для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та 

скрапленого газу (готівкою) З травня 2015 року до управління праці та 

соціального захисту населення звернулося за призначенням субсидії 3951 

чол. на терерішній час субсидію призначено 7498 домогосподарствам. 

Щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання 

надається близько 550 чол. переміщених з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції, на загальну суму 

3442,4 тис. грн. 

Одноразову грошову допомогу у 2015 році отримали 25 осіб, 

переміщених з тимчасово окупованої території на суму 62,0 тис. грн. 

Особливе місце займала робота, пов’язана із соціальним захистом 

ветеранів війни та інвалідів. Так, зокрема, засобами пересування і реабілітації  

у 2010 році було забезпечено 432 інвалідів, у 2011 р. – 355,  2012 р. – 375, 

2013 р. – 195, 2014 р.- 70, 2015 р. – 108. 

На сьогоднішній день в районі проживають 2105 ветеранів війни (у 

2010р. - 3945 чол.). У звітному періоді 359 ветеранів отримали санаторно-

курортні путівки на оздоровлення. За рахунок державного бюджету щороку 

ветерани отримували одноразову грошову допомогу до Дня Перемоги.  

З метою виявлення нагальних потреб різних категорій населення, 

надання необхідної матеріальної допомоги, соціальними службами району 

щороку проводиться обстеження матеріально-побутових умов проживання 

близько 1800 громадян. 
 

РОБОТА З КАДРАМИ 
 

Кадрова робота у виконкомі спрямована на постійне вдосконалення 

системи добору кадрів, формування кадрового потенціалу, спроможного 

забезпечувати діяльність відповідно до вимог сучасних принципів 

професійної державної служби. 

Загальна чисельність апарату районної у місті ради та її виконавчих 

органів становить 122 штатні одиниці.  

Протягом звітного періоду відділом кадрів було підготовлено 2310 

розпоряджень голови районної у місті ради з особового складу та кадрових 

питань. 

За звітний період на службу в органи місцевого самоврядування було 

призначено 47 посадових осіб з них:  за результатами конкурсу 40 осіб; за 

переведення - 5 осіб (в т.ч. за результатами стажування). 

Звільнено 55 осіб. Із загальної кількості звільнених у 2010-2015 роках: у 

зв'язку з виходом на пенсію – 20 осіб; за власним бажанням - 27 осіб; 8 

посадових осіб за переведенням до виконкому Криворізької міської ради. 

Протягом звітного періоду проведено організаційну роботу з 

підготовки і проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад та 

29 засідань конкурсної комісії. Проведено 30 спеціальних перевірок 

відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із 
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виконанням функцій місцевого самоврядування та 13 спец перевірок 

згідно Закону України «Про очищення влади». 

Постійно здійснюється робота з обліковою системою «Картка» ЄДКС 

«Кадри». Для всіх працівників виконкому районної у місті ради створені 

особові картки в обліковій системі «Картка» та внесені дані до всіх розділів 

особової картки.  Наявність у базі даних системи повної інформації про 

посадових осіб місцевого самоврядування дає змогу оперативно здійснювати 

аналіз кількісного та якісного складу посадових осіб місцевого самовря-

дування.  

Підвищення кваліфікації посадових осіб V – VІІ категорій здійснюється 

за обласною програмою навчання на базі Дніпропетровського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України згідно з планом-графіком, 

затвердженим головою районної у місті ради. У 2010-2015 роках підвищили 

свій кваліфікаційний рівень 70 посадових осіб. З метою запобігання та 

протидії корупції у виконкомі проведено  ряд  заходів: 

- участь в обласному семінарі на тему «Державна служба в контексті 

нового антикорупційного законодавства. Про запобігання та протидія 

корупції»; 

- участь в обласному семінарі з роз’яснення питань порядку заповнення 

декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

за 2014 рік;  

- навчання посадових осіб з питань роз’яснення основних положень 

Закону України « Про засади запобігання та протидії корупції»; 

- навчання посадових осіб з питань роз’яснення основних положень 

Закону України « Про запобігання корупції»; 

- виключно в усіх структурних підрозділах розроблені та затверджені 

процедурні заходи запобігання проявам корупції серед посадових осіб. 

Завдяки вжитим заходам фактів притягнення посадових осіб місцевого 

самоврядування до відповідальності за вчинення корупційних  

правопорушень за звітній період не було. 

З метою вивчення особистих якостей та набуття практичних навиків 

протягом року проводилося стажування посадових осіб. Усього за звітний з 

них 52 – переведено на вищу посаду. 

Здійснювався постійний контроль за своєчасним присвоєнням чергових 

рангів посадових осіб місцевого самоврядування, так протягом звітного 

періоду 96 особам присвоєно вищі ранги посадових осіб місцевого 

самоврядування  

З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб виконкому 

у 2010 та 2014 роках було проведено атестацію посадових осіб та визнані 

такими, що відповідають займаній посаді та атестовані. 

 

Заступник голови  

районної у місті ради       С.І. Трубчанінов 
 

Згідно з оригіналом 

Завідувач загального відділу 

______________І.І. Тітова 


