
 

 

ЗВІТ 

про роботу виконкому Металургійної районної у місті ради  

у 2016 році 

 

2016 рік назавжди запам‟ятається, як рік, що видався багатим на різноманітні 

події і процеси, які спричинили значне напруження в суспільно-політичному 

житті нашої держави, і які, безперечно, мали своє відображення на місцевому 

рівні. 

Передовсім, це стосується виборчої кампанії з позачергових виборів 

Криворізького міського голови, що відбулися у березні поточного року. На органи 

місцевого самоврядування було покладено ряд функцій, виконання яких значною 

мірою посприяло належній підготовці до проведення такої важливої для нашого 

міста події. Як результат, виборча кампанія пройшла на високому 

організаційному і правовому рівні, без зривів і порушень чинного законодавства.  

Протягом звітного періоду організовано і проведено 12 засідань виконкому 

районної у місті ради, на яких, загалом, розглянуто близько 500 питань. 

 Головою районної у місті ради видано 239 розпоряджень. 

 У відповідності до чинного законодавства, а також в межах делегованих 

повноважень, забезпечено організацію 6 пленарних засідань, де було розглянуто 

108 питань, з яких прийнято відповідні рішення. 

Одним з найважливіших напрямків роботи виконкому є розгляд звернень 

громадян. Протягом 2016 року до виконкому надійшло 4763 звернення.  

Сектором “Служба надання послуг в режимі “єдиного вікна” у 2016 році 

розглянуто 860 заяв громадян. 

Активно продовжувалась робота з правової освіти та інформування 

населення району про важливі суспільно-політичні питання. У рамках зазначених 

заходів організовано і проведено 12 базових інформаційних зустрічей. 

Протягом звітного періоду розглянуто 123 позовні заяви, в яких відповідачем 

виступав виконком. 

Загалом, виконкому прийшлось взяти участь у 161 судовому засіданні щодо 

захисту своїх інтересів. 

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 
 

За підсумками роботи за 2016 рік виконання дохідної частини загального 

фонду бюджету Металургійного району очікується в цілому на 100,9 % - при 

очікуваному уточненому плані 109 755,0 тис. грн. очікуються надходження в сумі 

110 722,9 тис. грн. Перевиконання в цілому очікується на рівні 967,9 тис. грн.  

Виконання дохідної частини загального фонду районного у місті бюджету 

по власних і закріплених доходах очікується в цілому у сумі 29 822,0 тис. грн., що 

становитиме 103,5 % до уточненого плану, який складає 28 817,6 тис. грн. 

Перевиконання очікується на рівні 1 004,4 тис. грн. Очікується виконання 

планових призначень по 10–ти з 13-ти джерел надходжень.  
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По акцизному податку з реалізації суб`єктами господарської діяльності 

роздрібної торгівлі підакцизними товарами очікуються надходження на рівні 

14 898,2 тис. грн., що при уточненому плані 13 972,2 тис. грн. складатиме 106,6 % 

до запланованого. Очікується перевиконання уточнених планових показників у 

сумі 926,0 тис. грн.  

По податку на майно надходження очікуються в цілому у сумі 14 818,6 тис. 

грн. при уточненому плані 14 841,4 тис. грн. Очікується невиконання уточнених 

планових показників у сумі 22,8 тис. грн., що складатиме 99,8 % до 

запланованого. У розрізі джерел надходжень по податку на майно у 2016 році 

очікується наступне виконання уточнених планових показників: 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 109,2 % - 

очікуються надходження на рівні 2 999,8 тис. грн., що при плані 2 746,0 тис. грн. 

Сума перевиконання орієнтовно складатиме 253,8 тис. грн.; 

- плата за землю – 102,7 % - надходження очікуються на рівні 11 443,2 тис. 

грн., що при уточненому плані 11 147,4 тис. грн. обумовить перевиконання у сумі 

295,8 тис. грн.; 

- транспортний податок – 39,6 % - очікувані надходження складають 375,5 

тис. грн. при плані 948,0 тис. грн. Невиконання очікується близько 572,4 тис. грн..   

По адміністративним штрафам та іншим санкціям очікується перевиконання 

планових показників близько 15,2 тис. грн. (при плані 4,0 тис. грн. очікуються 

надходження у сумі 19,2 тис. грн.).   

Виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Металургійного 

району в розрізі власних надходжень бюджетних установ  очікується в сумі 

1 544,0 тис. грн., що при плані 1 956,8 тис. грн. складатиме 78,9 % до 

запланованого. Невиконання в цілому очікується на рівні 412,8 тис. грн.  

Очікуване виконання видатків загального та спеціального фондів бюджету за 

2016 рік за попередніми даними складатиме 102 млн. 997,0 тис. грн., в тому числі 

касові видатки загального фонду – 95 млн. 105,5 тис. грн., спеціального фонду – 

7 млн. 891,5 тис. грн., з них видатки, проведені за рахунок власних та інших 

надходжень бюджетних установ – 1 млн. 536,0 тис. грн., капітальні видатки 

бюджету розвитку – 6 млн. 355,5 тис. грн.  

Виконання видаткової частини загального фонду районного у місті бюджету 

очікується в сумі 95 млн. 105,6 тис. грн. або близько 96,2 % до уточненого плану, 

який становить 98 млн. 862,8 тис. грн.  

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшення видатків 

загального фонду районного у місті бюджету очікується в цілому на 11 млн. 428,7 

тис. грн. або на 13,7 %  (за 2015 рік – 83 млн. 676,9 тис. грн.). За рахунок 

субвенцій з державного бюджету видатки збільшились на 6 млн. 602,1 тис. грн., 

по ДЮСШ № 1 - на 2 млн. 360,7 тис. грн., по виконкому райради – на 2 468,8 тис. 

грн., по районних програмах – на 158,1 тис. грн.  

На фінансування установ соціально-культурної сфери очікується спрямувати 

84 млн. 440,3 тис. грн. або 85,6 %  від суми видатків загального фонду районного 

бюджету, що підтверджує його соціальну спрямованість. 

Видатки на освіту за рахунок субвенції 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 
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принципом «гроші ходять за дитиною» по загальному фонду очікуються в сумі 

1 млн. 150,0 тис. грн. при уточненому плані     1 млн. 321,9 тис. грн., що на 39,2 

тис. грн. або на 3,3 % менше, ніж у минулому році. Загальна кількість прийомних 

дітей  змінилась (в 2015 році кількість дітей – 29 (4 ДБСТ – 22 дитини, 5 

прийомних сімей – 7 дітей), 2016 рік – кількість дітей – 26 (3 ДБСТ – 16 дітей, 6 

прийомних сімей – 10 дітей). 

На фізичну культуру і спорт видатки очікуються в сумі 22 млн. 726,3 тис. 

грн., з них по загальному фонду – 16 млн. 007,3 тис. грн. (в тому числі на ДЮСШ 

№ 1 – 15 млн. 990,5 тис. грн., на районну програму – 16,8 тис. грн.) при 

уточненому плані 19 млн. 183,3 тис. грн., що на 2 362,5 тис. грн. або на 17,3 % 

більше, ніж у 2015 році. По спеціальному фонду видатки очікуються по ДЮСШ 

№ 1 в сумі 6 719,0 тис. грн. (за рахунок власних надходжень (платних послуг і 

оренди) – 1 258,3 тис. грн., бюджет розвитку – 5 460,7 тис. грн.). 

На культурні заходи видатки загального фонду склали 51,4 тис. грн. при 

такому ж плані, що на 6,2 тис. грн. менше, ніж в минулому році. Зменшення 

видатків пояснюється тим, що в 2015 році було погашено кредиторську 

заборгованість за грудень 2014 року в сумі 5,0 тис. грн. та видатки для 

нагородження учасників конкурсу з благоустрою, присвяченого Дню 

незалежності України в 2015 році складали 13,0 тис. грн., а в 2016 році 10,0 тис. 

грн.. 

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування складають 14 005,2 

тис. грн., по загальному фонду – 13 184,3 при такому ж уточненому плані, що на 

2 468,8 тис. грн. або на 23,0 % більше, ніж в минулому році. Значне збільшення 

видатків, в основному, склалось за рахунок видатків на заробітну плату з 

нарахуваннями – на 1 680,1 тис. грн. в зв‟язку із підвищенням окладів з 1218 грн. 

в січні – серпні 2015 року до 1723 грн. в 2016 році, збільшенням штатної 

чисельності УПСЗН, а також в зв‟язку із створенням нового відділу реєстрації 

місця проживання громадян і відділу закупівель. Видатки спеціального фонду 

складають  820,9 тис. грн. 

Видатки на фінансування програми щодо відумерлої спадщини склали в сумі 

5,7 тис. грн. при такому ж уточненому плані (в 2015 році такі видатки складали 

7,0 тис. грн.). 

Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проведення виборів міського голови при плані 511,6 тис. грн. склали 475,1 тис. 

грн. Невиконання планових показників у сумі 36,5 грн. або 7,1 % склалось в 

зв‟язку з тим, що субвенцію було заплановано понад фактичну потребу. 

Видатки на освіту за рахунок субвенції 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» по загальному фонду очікуються в сумі 

1 млн. 150,0 тис. грн. при уточненому плані     1 млн. 321,9 тис. грн., що на 39,2 

тис. грн. або на 3,3 % менше, ніж у минулому році. Загальна кількість прийомних 

дітей  змінилась (в 2015 році кількість дітей – 29 (4 ДБСТ – 22 дитини, 5 

прийомних сімей – 7 дітей), 2016 рік – кількість дітей – 26 (3 ДБСТ – 16 дітей, 6 

прийомних сімей – 10 дітей). 
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На фізичну культуру і спорт видатки очікуються в сумі 22 млн. 726,3 

тис. грн., з них по загальному фонду – 16 млн. 007,3 тис. грн. (в тому числі на 

ДЮСШ № 1 – 15 млн. 990,5 тис. грн., на районну програму – 16,8 тис. грн.) при 

уточненому плані 19 млн. 183,3 тис. грн., що на 2 362,5 тис. грн. або на 17,3 % 

більше, ніж у 2015 році. По спеціальному фонду видатки очікуються по ДЮСШ 

№ 1 в сумі 6 719,0 тис. грн. (за рахунок власних надходжень (платних послуг і 

оренди) – 1 258,3 тис. грн., бюджет розвитку – 5 460,7 тис. грн.). 

На культурні заходи видатки загального фонду склали 51,4 тис. грн. при 

такому ж плані, що на 6,2 тис. грн. менше, ніж в минулому році. Зменшення 

видатків пояснюється тим, що в 2015 році було погашено кредиторську 

заборгованість за грудень 2014 року в сумі 5,0 тис. грн. та видатки для 

нагородження учасників конкурсу з благоустрою, присвяченого Дню 

незалежності України в 2015 році складали 13,0 тис. грн., а в 2016 році 10,0 тис. 

грн.. 

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування складають 14 005,2 

тис. грн., по загальному фонду – 13 184,3 при такому ж уточненому плані, що на 

2 468,8 тис. грн. або на 23,0 % більше, ніж в минулому році. Значне збільшення 

видатків, в основному, склалось за рахунок видатків на заробітну плату з 

нарахуваннями – на 1 680,1 тис. грн. в зв‟язку із підвищенням окладів з 1218 грн. 

в січні – серпні 2015 року до 1723 грн. в 2016 році, збільшенням штатної 

чисельності УПСЗН, а також в зв‟язку із створенням нового відділу реєстрації 

місця проживання громадян і відділу закупівель. Видатки спеціального фонду 

складають  820,9 тис. грн. 

Видатки на фінансування програми щодо відумерлої спадщини склали в сумі 

5,7 тис. грн. при такому ж уточненому плані (в 2015 році такі видатки складали 

7,0 тис. грн.). 

Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проведення виборів міського голови при плані 511,6 тис. грн. склали 475,1 тис. 

грн. Невиконання планових показників у сумі 36,5 грн. або 7,1 % склалось в 

зв‟язку з тим, що субвенцію було заплановано понад фактичну потребу. 

На виконання районних у місті програм видатки очікуються в цілому в сумі 

6 848,8 тис. грн., по загальному фонду – 450,3 тис. грн. при уточненому плані 

452,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 6 398,5 тис. грн., в тому числі бюджету 

розвитку – 6 355,5 тис. грн., було направлено: 

           -  на програму соціального захисту окремих категорій мешканців 

району по загальному фонду – 317,4 тис. грн. при плані 320,0 тис. грн., по 

спеціальному фонду за рахунок коштів центру зайнятості (на оплату громадських 

робіт) – 43,0 тис. грн.; 

           -  на виконання програми реалізації державної політики з питань 

поліпшення становища дітей, жінок, молоді та сімей у Дзержинському районі – 

46,1 тис. грн. при такому ж плані; 

 - на виконання Програми реалізації у районі Закону України «Про охорону 

дитинства» - 13,0 тис. грн. при такому ж уточненому плані; 

 - на виконання Програми фінансування послуг щодо відумерлої спадщини –  

видатки склали 5,7 тис. грн. при такому ж плані; 

 - на виконання Програми реалізації державної політики розвитку культури у 

районі видатки – 51,4 тис. грн. при такому ж уточненому плані; 
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 - на  реалізацію Цільової комплексної програми «Фізичне 

виховання – здоров‟я  нації» – 16,8 тис. грн. при такому ж уточненому плані. 

- на реалізацію програми соціально – економічного і культурного розвитку на 

проведення капітальних видатків – 6 355,5 тис. грн. при уточненому плані на 2016 

рік – 24 млн. 761,7 тис. грн. 

З метою забезпечення економії бюджетних коштів, розширення реальної 

конкуренції при здійсненні закупівель за кошти районного бюджету, у виконкомі 

з 01.05.2016 року у тестовому режимі впроваджено практику електронних 

закупівель за кошти районного бюджету у системі електронних державних 

закупівель ProZorro. Для цього, в липні 2016 року з ТОВ «Ньютенд» був 

укладений договір №46-07П «Про використання електронної системи закупівель» 

щодо використання авторизованого Електронного майданчика NEWTEND. 

Протягом вересня-листопада поточного року проведено майже 60 процедур 

закупівель, з яких 2 проводились у системі електронних державних закупівель 

ProZorro, решта з використанням порталу «Криворізький ресурсний центр». Крім 

того, всі заплановані закупівлі розміщені на електронному майданчику 

NEWTEND в системі ProZorro. 

На підставі наданих інформацій головних розпорядників коштів, відділом, 

складено 10 протоколів, в яких визначені предмет закупівель та здійснено 

кодування кожної закупівлі згідно класифікаторів. Предмети закупівель 

розміщені на авторизованому електронному майданчику в  електронній системі 

ProZorro. 

Завдяки тому, що закупівля 10 персональних комп‟ютерів та 1 принтеру була 

проведена через систему ProZorro економія склала майже 20% (або 17,8 тис. грн.) 

від запланованих коштів. Така економія коштів районного бюджету дала змогу 

придбати додатково 2 персональні комп‟ютера. 

При здійсненні закупівлі офісного паперу через систему електронних 

закупівель економія склала 10% бюджетних коштів, передбачених на закупівлю 

150 пачок паперу (або 1,2 тис. грн.). 

В кінці листопада - на початку грудня розпочато розробку тендерної 

документації по закупівлі тепла до будівель виконкому та послуг з автомобільних 

перевезень. Робота з цього напрямку триває. 

Необхідно відзначити, що робота в напрямку проведення процедур 

закупівель проводиться постійно і повсякденно та направлена на суттєве 

зниження корупції під час закупівель за кошти районного бюджету, досягнення 

максимальної ефективності та економії.  

Протягом 2016 року виконкомом районної у місті ради здійснювався 

контроль за виконанням показників соціально – економічного розвитку району. 

Загальний обсяг виробництва промислової продукції склав 40,3 млрд. грн., 

або 105,1 % до аналогічного періоду минулого року (38,4 млрд. грн.) , в т.ч.: 

 - ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 39,8 млрд. грн., або 105,6% до аналогічного 

періоду минулого року (37,7 млрд. грн.); 

-  ПАТ «Криворіжгаз» - 223,5 млн. грн., або 59,0 %;   

-  КП «Кривбасводоканал» - 303,3 млн. грн., або 97,7 %; 

- ТДВ «Криворізький завод «Універсал» - 6,1 млн. грн., або 78,6 %; 

- КП «Криворізька друкарня» - 1,2 млн. грн., або  86,0 %; 

- КВК № 80 – 3,7 млн. грн., або 209,4 %. 
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Вже не перший рік тримається напружена ситуація, пов‟язана зі 

сплатою за спожиті енергоносії та надані комунальні послуги. 

З метою забезпечення необхідного рівня розрахунків за житлово-комунальні 

послуги та подальшого зменшення рівня заборгованості протягом поточного року 

відділом економіки та промисловості виконкому Металургійної районної у місті 

ради спільно з підприємствами – постачальниками житлово-комунальних послуг 

постійно проводилася системна організаційно - роз"яснювальна робота з 

мешканцями району та з керівниками підприємств, закладів та установ району 

щодо своєчасної сплати за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги їх 

працівниками та погашення ними існуючої заборгованості. 

Так, з початку року (станом на 01.12.2016 року ) згідно із затвердженими 

головою районної у місті ради графіками районною комісією з питань 

забезпечення постачання енергоносіїв і своєчасних розрахунків за їх споживання 

за участю керівників підприємств – постачальників житлово-комунальних послуг  

(КПТМ "Криворіжтепломережа", КП Кривбасводоканал", ТОВ 

"Дніпропетровськгаз збут" та ТОВ "СІТІСЕРВІС–КР" ) організовано та проведено 

12 засідань цієї комісії. 

З питань необхідності своєчасних платежів та погашення заборгованості  

цими підприємствами – постачальниками через засоби масової інформації (КП 

ТРК "Рудана", Криворізька міська комунальна газета "Червоний гірник", тощо) з 

початку року здійснено 129 звернень, рознесено більше 3,0 тис. попереджень та 

розклеєно на під"їздах будинків більше 1,7 тисяч повідомлень про заборгованість  

за спожитьі житлово-комунальні послуги. 

Питання платежів за житлово-комунальні послуги постійно розглядалися на 

загальнорайонних та апаратних нарадах, на засіданні районного штабу по 

підготовці до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років, сходах з мешканцями 

району. З початку поточного року за участю підприємств-постачальників 

житлово-комунальних послуг було організовано та проведено 98 сходів з 

мешканцями району. 

У квітні місяці поточного року питання платежів за житлово-комунальні 

послуги було розглянуто на засіданні виконкому районної у місті ради, прийнято 

відповідне рішення від 20.04.2014 року №127 "Про стан платежів за житлово-

комунальні послуги протягом опалювального сезону 2016-2016років". 

Протягом поточного року здійснювався щомісячний контроль та аналіз 

стану розрахунків всіх категорій споживачів району за надані житлово-

комунальні послуги, про роботу з боржниками за житлово-комунальні послуги та 

про вжиті заходи щодо поліпшення стану розрахунків за житлово-комунальні 

послуги. 

Результатом проведеної організаційної та роз"яснювальної роботи, а також 

докладених зусиль керівників підприємств, закладів та установ району в цьому 

напрямі є те, що (за даними підприємств постачальників житлово-комунальних 

послуг) станом на 30.11.2016 року населенням району здійснено 100% сплату 

поточних нарахувань та оплату по існуючої заборгованості.  

На особливому контролі виконкому районної у місті ради перебувала робота 

щодо перевірки діяльності підприємств, які здійснюють операції з металобрухтом. 

Протягом січня – листопада 2016 року було розглянуто 5 звернень мешканців 
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району щодо функціонування незаконно діючих пунктів прийому металобрухту, 

які були направлені до районного відділу поліції для оперативного реагування.  
 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Протягом 2016 року робота виконавчого комітету була 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. 

На теперішній час в районі функціонує 1757 об‟єктів бізнесу, в тому числі: 

1389 об‟єктів торгівлі та ресторанного господарства (з них: 4 ринки, 4 

підприємства-товаровиробника), 368 об‟єктів побуту, в тому числі   111 ін. 

об‟єктів. На ринках району облаштовано 2330 торгових місць, в т.ч. з продажу 

продовольчих товарів – 1154 од., непродовольчих товарів – 1176 од. Зменшення  

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 поточного року 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 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 Металургійного району проведено понад 100 

ярмарок. 

В осінній період 2016 року суб‟єктами господарювання району, які мають 

сховища, на теперішній час закладено плодоовочеву продукцію і картоплю 

врожаю 2016 року на осінньо-зимове сховище у кількості 750 тн, в т.ч. картопля - 

475 тн; овочева продукція – 250 тн; плоди та ягоди - 25 тн. 

Одним з основних напрямів діяльності виконкому є впорядкування роботи 

ринків району. На засіданні виконкому Металургійної районної у місті ради 

розглянуто та затверджено рішення від 16.03.2016 №86 “Про організацію роботи 

ринків району та виконання Програми їх розвитку”. Протягом року керівниками 

всіх ринків здійснено значні капіталовкладення з метою перетворення існуючих 

ринків у сучасні торговельні комплекси шляхом реконструкції, модернізації, 

благоустрою та технічного переоснащення, розширення функцій ринків, 

зміцнення матеріально-технічної бази. Крім того, керівниками ринків 

систематично надається благодійна допомога ветеранам району, 

малозабезпеченим громадянам.   

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 48 об‟єктах району 31-м 

суб‟єктом господарювання пропонуються знижки від 5% до 30% на продовольчі й 
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непродовольчі товари, послуги побутові, медичні, спорту та розваг. 

Спеціалістами відділу постійно проводиться робота із суб‟єктами господарювання 

району щодо участі в означеному проекті. На теперішній час дійсні 344 дисконтні 

карти проекту “Найкраще – дітям”. 

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

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

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

інвалідів війни. В означених об‟єктах здійснюється реалізація хліба за ціною 1,5 

грн. за буханець та продовольчих товарів за рекомендованими цінами, яких 

дотримуються суб‟єкти господарювання. Всього у магазинах обслуговується 167 

інвалідів війни - мешканців  району. Також постільнохворі пенсіонери із числа 

учасників бойових дій у кількості 20 чоловік безкоштовно отримують молоко. На 

теперішній час в районі проживає 18 учасників бойових дій та інвалідів Великої 

Вітчизняної війни. 

В поточному році проведено організаційну роботу із суб‟єктами 

господарювання району з питання підтримки соціально вразливих верств 

населення. За результатами вжитих заходів суб‟єкти господарювання району 

надавали благодійну допомогу ветеранам війни, інвалідам, дітям сиротам, 

переселенцям зі східних областей, військовослужбовцям в зоні проведення АТО. 

На виконання рішення Криворізької міської ради від 13.05.2015 № 210 “Про 

соціальний проект “Зігріємо турботою ветерана”, до відзначення урочистих та 

пам‟ятних дат суб‟єктами господарювання району була надана благодійна 

матеріальна допомога на суму 12100 грн. 

Крім зазначеного, діяльність виконкому спрямована на реалізацію завдань, 

визначених рішеннями Криворізької міської ради від 12.05.2016 №201 «Про 

роботу щодо захисту прав споживачів», виконкому Металургійної районної у 

місті ради від 21.09.2016 № 331 «Про роботу щодо захисту прав споживачів у 

районі». З метою виконання означених рішень вивчається стан дотримання 

суб‟єктами господарювання вимог законодавства. За поточний рік обстежено 536 

об‟єктів бізнесу за різними напрямами діяльності - сфери роздрібної і ринкової 

торгівлі та побутового обслуговування населення (у 2015 році обстежено 425 

об‟єктів бізнесу району). У 172 суб‟єктів господарювання виявлено порушення 

вимог законодавства про захист прав споживачів, які усунуто у встановлені 

терміни. 

За цей період розглянуто 270 звернень громадян щодо порушення їх прав, 

як споживачів, стосовно якості товарів, Правил торговельного та побутового 

обслуговування населення, ЗУ “Про захист прав споживачів” (у 2015 році 

розглянуто 277 звернень громадян з означених питань). За результатами розгляду 

звернень суб‟єктами господарювання відремонтовано гарантійних неякісних 

товарів на суму 5,4 тис.грн.; повернуто коштів за товари з істотними недоліками 

або неякісні послуги на суму 26,0 тис.грн.; здійснено обмін товарів на суму 20,6 

тис.грн.   

В районі здійснюється постійний контроль за дотриманням суб‟єктами 

господарювання, що реалізують продукцію на ринках району, вимог рішення 

Криворізької міської ради від 27 квітня 2011 року № 327 «Про затвердження 

Правил торгівлі на ринках м. Кривого Рогу». 
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Станом на 01.12.2016 року обстежено 54 об‟єкти бізнесу, 

розташованих на ринках району, з питань дотримання торгуючими Правил 

торгівлі на ринках. Металургійним відділом поліції Криворізького відділу ГУНП 

України в Дніпропетровській області разом із спеціалістами виконкому районної 

у місті ради за порушення ст. 159 КУпАП до адміністративної відповідальності 

притягнуто 16 осіб – порушників.  

Одним із самих небезпечних джерел для споживачів щодо якості  товарів є 

наявність місць стихійної торгівлі, особливо продуктами харчування сумнівної 

якості, які реалізовуються в неналежних санітарних умовах. У поточному році 

проведено 235 рейдів з означеного питання. За результатами проведених рейдів 

дільничними інспекторами складено 74 адміністративних протоколи за ст. 160 

КУпАП. 

В районі проводиться певна робота щодо протидії тіньовому виробництву, 

обігу фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції. 

За результатами проведеної роботи з початку 2016 року складено 11 

протоколів про адміністративні порушення за ст. 156 ч.1,2 КУпАП. За ст. 176 

КУпАП складено 16 адміністративних протоколів за виготовлення та зберігання 

рідини з запахом алкоголю. Завдяки вжитим заходам у порушників вилучено 100 

пляшок алкогольних напоїв без відповідної ліцензії (кафе “Таврія” по вул. 

Вітчизни,1), та 88 літрів рідини з запахом алкоголю у громадян в приватних 

гаражах по вул. Соборності,29  та 1000 літрів горілчаних виробів без марок 

акцизного збору по вул. Соборності, 29к. В жовтні 2016 року у магазині «Санкт 

Петербург»  по вул. Степана Тільги, 24 та в закусочній «Шаурма» по вул. 

Соборності 49 в, було вилучено обладнання з продажу пива на розлив. 

Питання дотримання законодавства щодо протидії поширенню алкоголю і 

тютюну серед дітей знаходиться на постійному контролі у виконкомі 

Металургійної районної у місті ради. З початку 2016 року виконкомом спільно з 

сектором кримінальної міліції у справах дітей Металургійного відділення поліції 

Криворізького відділу ГУНП України в Дніпропетровській області проведено 47 

рейдів щодо протидії продажу неповнолітнім пива, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів в об‟єктах бізнесу району. За результатами вжитих заходів 2 

суб‟єкта господарювання притягнуто до адміністративної відповідальності (ст. 

156 ч.2 КУпАП).  До регіонального управління 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 здійснює 4 підприємства-

товаровиробника: ТОВ “Торговий дім “Хліб”;ПП “СІВ”; ТОВ “Басгар”;ТОВ 

“Фоззі-Фуд”.  

За 2016 рік очікуване виробництво продуктів харчування складає 39,6 тн, в 

т.ч. хлібобулочні вироби – 31,2 тн, кондитерські вироби – 8,6 тн. 

Товаровиробники району виготовляють продукцію з логотипом муніципального 

проекту «Марка якості «Криворіжжя», яка виробляється з натуральної сировини 

без застосування штучних домішок. Така продукція 127 найменувань 

користується попитом криворіжців, реалізується в об‟єктах роздрібної торгівлі 
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району та міста (хлібобулочні вироби, молокопродукти, кондитерські вироби, 

соуси, майонез).  

В ДП “Криворізький державний цирк” проводилась міська ХХІ 

спеціалізована виставка-ярмарка “Криворізькі контракти”, в якій взяли участь 4 

суб‟єкти господарювання Металургійного району. За результатами конкурсу 

дипломом виконкому Криворізької міської ради було нагороджено суб‟єктів 

господарювання району та виконком Металургійної районної у місті ради за 

оригінальний творчий підхід до оформлення експозиції району, відображення 

української спадщини, популяризацію народних традицій, майстерність і активну 

участь у конкурсі “Смаколики Рудани”.  

На виконання рішення виконкому Криворізької міської ради від 12.03.2014 

№69 “Про заходи зі сприяння легалізації соціально-трудових відносин у сфері 

малого підприємництва міста” постійно координується робота щодо легалізації 

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

детінізації відносин у сфері зайнятості населення обстежено 531 об‟єкт малого 

бізнесу з питання оформлення суб‟єктами господарювання трудових відносин з 

найманими працівниками. За цей період виявлено 32 порушення. Завдяки вжитим 

заходам легалізовано 48 найманих працівників. 
 

БУДІВНИЦТВО, ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

ОБЛІК ТА РОЗПОДІЛ ЖИТЛА 
 

У поточному році на території Металургійного району за рахунок суб'єктів 

господарювання побудовано та введено в експлуатацію 52 об‟єкта: 

- будівництво житлового будинку на вул. Орловській, 1 (фізична особа); 

- капітальний ремонт будівлі гуртожитку на пл. Домобудівників, 2/корп.2 

(управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської 

ради); 

- система противопожежного та охоронного захисту будівлі учбово-курсового 

комбінату (УКК) (управління підприємництва). Технічне оснащення ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» на вул. Криворіжсталі (ПАТ “АрселорМіттал 

Кривий Ріг”); 

- реконструкція магазину під торговельний комплекс по вул. Іллічівській, 74а 

(ТОВ “Ківі”); 

- реконструкція існуючої будівлі станції технічного обслуговування автомобілів з 

розширенням на вул. Ветеранів праці, 49(фізична особа); 

- капітальний ремонт заміщення (1 черга) парку культури і відпочинку імені 

Богдана Хмельницького Криворізької міської ради (КП “Парк культури і 

відпочинку імені Б.Хмельницького”); 

- регулювання системи опалення навчального корпусу № 1 ДВНЗ “Криворізький 

національний університет” на вул. Віталія Матусевича, 11. Реконструкція (ДВНЗ 

“Криворізький національний університет”); 

- реконструкція акумуляторної знижувальної станції та освітлення станції 

швидкісного трамвая “Будинок Рад” (управління капітального будівництва 

виконкому Криворізької міської ради); 

- капітальний ремонт 4-го поверху нежитлової будівлі на вул. Вітчизни, 5 

(комунальний заклад “Криворізьке училище підвищення кваліфікації та 

переподготовки  молодчих медичних і фармацевтичних спеціалістів”); 
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- капітальний ремонт по заміні вікон та балконних дверей комунального 

позашкільного закладу “Центр дитячої та юнацької творчості Дзержинського 

району” на вул. Степана Тільги (Революційна), 13 (відділ освіти виконкому 

районної у місті ради); 

- капітальний ремонт покрівлі комунального позашкільного закладу “Центр 

дитячої та юнацької творчості Дзержинського району” на вул. Степана Тільги 

(Революційна, 13) (відділ освіти виконкому районої у місті ради); 

- нове будівництво споруди “Монумент пам‟яті смертельно трамвованих 

працівників на підприємстві” на території підприємства ПАТ “АрселорМітал 

Кривий Ріг” на вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе) (ПАТ “АрселорМітал Кривий 

Ріг”); 

- капітальний ремонт районного парку “Героїв” (управління благоустрою та 

житлової політики виконкому міської ради); 

- капітальний ремонт тамбуру із заміною вікон та дверних блоків КЗ “Криворізька 

станція медичної допомоги “ДОР”, підстанція № 1 на вул. Нікопольське шоссе, 8 

(КЗ “Криворізька станція швидкої медичної допомоги “ДОР”); 

- капітальний ремон мереж холодного водопостачання та водовідведення КЗ 

“Криворізька станція медичної допомоги “ДОР”, підстанція № 1 на вул. 

Нікопольське шоссе, 8 (КЗ “Криворізська станція швидкої медичної допомоги 

“ДОР”); 

- капітальний ремонт мереж теплопостачання КЗ Криворізька станції  швидкої 

медичної допомоги “ДОР”, підстанція № 1 на вул. Нікопольське шоссе, 8 (КЗ 

“Криворізька станція швидкої медичної допомоги “ДОР”); 

- нове будівництво торговельно-виставкого комплексу на перехресті вул. 

Нікопольське шоссе-Рязанова (ФОП Костюченко Л.І.); 

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пл. Домнобудіників, 2, корп. 

1 (ОСББ “Домнобудівників, 2-1”); 

- реконструкція на вул. Криворіжсталі, 1 (ПАТ “АрселорМітал Кривий Ріг”); 

- реконструкція житлової квартири на вул. Степана Тільги (Революційна), 26/4 

(фізина особа); 

- реконструкція нежитлової квартири № 27 під магазин непродовольчих товарів в 

житловому будинку № 17 на вул. Героїв АТО (Димитрова) (фізична особа); 

- реконструкція індивідуального житлового будинку на вул. Пісочна, 17  (фізична 

особа); 

- будівництво цеху з виробництва черепиці та бетонних виробів на вул. 

Криворіжсталі (Орджонікідзе), 127 (ТОВ “Бергама Холдінг”); 

- реконструкція калітно-шліфувальної майстерні. Бойлерна гарячого 

водопостачання АБК прокатного цеху № 3 на території ПАТ “АрселорМітал 

Кривий Ріг” на вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе), 1 (ПАТ “АрселорМіталл 

Кривий Ріг”); 

- реконструкція нежитлової будівлі під кафе на вул. Степана Тільги 

(Революційна), 3а (Маміщенко Сергій Павлович);    

- реконструкція нежитлової будівлі під будівлю торговельно- розважального 

комплексу на вул. Криворіжсталі,33 (ТОВ “Союз-Метінвест”); 

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в районному парку “Героїв” 

(управління благоустрою та  житлової політики виконкому міської ради); 
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- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 60 на вул. 

Ветеранів праці (ОСББ “Ветеранів праці, 60”); 

- реконструкція існуючої нежитлової будівлі та існуючих складів під комплекс 

будівель для виробництва будівельних матеріалів на вул. Домобудівна, 12 

(фізична особа); 

- реконструкція приміщень під кафе на вул. Містецькій, 11/1а (ПП “Антавік”); 

- реконструкція житлового будинку та господарських будівель на вул. Василя 

Скопенка, 25а (фізична особа); 

- реконструкція нежитлового приміщення під заклад громадського харчування 

(їдальня) на пр. Гагаріна, 48а/1 (фізична особа); 

- капітальний ремонт житлового будинку № 19 на вул. Рязанова (ОСББ “Рязанова-

19”); 

- реконструкція торговельного павільйону з літнім майданчиком на вул. 

Шиферній, 25 (фізична особа); 

- нове будівництво промислово - складської будівлі у складі комплексу будівель 

на вул. Соборності, 49б (ТОВ „Торговий дім Хліб‟); 

- капітальний ремонт стели “Криворіжсталь” з заміною світлового 

інформаційного табло на вул. Криворіжсталі, 1 (ПАТ “АрселорМітал Кривий 

Ріг”); 

- комплекс робіт з капітального ремонту покрівлі частини будівлі дрібносортного 

столу 250-3 в прольоті “К1-Л2” СПУ-1 промислового департаменту ПАТ 

“АрселорМітал Кривий Ріг” на вул. Криворіжсталі, 1 (ПАТ “АрселорМітал 

Кривий Ріг”); 

- винесення лінії електропередач ВЛ-35кв Л-К –лу-31/32 за територію 

тимчасового складу окислених руд на східному борту кар‟єру № 3 гірничого 

департаменту для підтримки продуктивності кар‟єру № 3 по виробництву сирої 

руди 20 млн.тонн у рік (реконструкція) на вул. Криворіжсталі, 1 

(ПАТ “АрселорМітал Кривий Ріг”); 

- нове будівництво комплексу (ділянка) з переробки обрізів і браку    прокату, 

розташованого на території підприємства ПАТ “АрселорМітал Кривий Ріг” по 

вул. Криворіжсталі, 1 (ПАТ “АрселормМітал Кривий Ріг”); 

- капітальний ремонт дитячого корпусу КП “Криворізька інфекційна лікарня № 1 

“ДОР” на вул. Юрія Камінського, 5 (КЗ “Криворізька інфекційна лікарня № 1”); 

- капітальний ремонт міжпанельних швів дитячого корпусу КЗ “Криворізька 

інфекційна лікарня № 1 на вул. Юрія Камінського, 5 (КЗ “Криворізька інфекційна 

лікарня № 1”); 

- реконструкція квартири № 10 у житловому будинку № 30 на вул. Влодимира 

Бизова (фізична особа); 

- цех складського господарства і підготовки виробництва. Головний магазин № 2 

(тепла частина). Адміністративно-побутовий комплекс. Реконструкція. 

Вентиляція і кондиціонування (ПАТ “АрселорМітал Кривий Ріг”); 

- технічне переоснащення комплексу (ділянки) обробки катонки в                     

сортопрокатному цеху № 1 на території підприємства (ПАТ “АрселорМітал 

Кривий Ріг”); 

- реконструкція згідно проекту. Гірничозбагачувальний комплекс. Цех 

технілогічного водопасточання. Водоводи технячної води (ПАТ “АрселорМітал 

Кривий Ріг”);   



 13 

- капітальний ремонт ліфта у будинку № 28 на пр. Миру (управління 

благоустрою та житлової політики виконкому міської ради); 

- реконструкція квартири № 18 в будинку № 2 на вул. Галатова (фізична особа); 

- капітальний ремонт покрівлі 5-ти поверхового учбового корпусу № 1 на вул. 

Семашка, 14 (Криворізький медичний коледж); 

- реконструкція офісного приміщення та складів під СТО з мийкою на пр. 

Металургів, 2б (ПП “Брус”); 

- реконструкція підстанції  на території ПАТ “АрселорМітал Кривий Ріг” на  вул. 

Криворіжсталі, 1 (ПАТ “АрселорМітал Кривий Ріг”); 

- реконструкція перегородки між силовими трансформаторними підстанціями на 

вул. Криворіжсталі, 1 (ПАТ “АрселорМітал Кривий Ріг”); 

- реконструкція житлового будинку та реконструкція літньої кухні під житловий 

будинок, будівництво господарських будівель та споруд на вул. Саратовській, 6 

(фізична особа).  

 Станом на 01.12.2016р. у Криворізькій південній об‟єднаній державній 

податковій інспекції Головного управління міндоходів у Дніпропетровській 

області на обліку як платники плати за землю перебувають 896 юридичних осіб та 

2055 фізичних осіб, з них: 519 юридичних осіб - платники земельного податку, 

377 - платники орендної плати; 1886 фізичних осіб - платники земельного податку 

(в тому числі 1729 фізичні особи громадяни, 157 - фізичні особи – підприємці), 

169 - платники орендної плати. 

У порядку здійснення самоврядного контролю за використанням земель 

району за звітний період  обстежено 90 земельних ділянок. За результатом 

обстежень виявлено 62 земельні ділянки, на які не оформлено правоустановчі 

документи. Виявлені порушення передаються до контролюючих та 

правоохоронних органів.  

Завдяки вищевказаним діям, загалом суб‟єктами господарювання 

оформлено 43 правоустановчих документа на право користування земельними 

ділянками, в тому числі: 

- договорів оренди земельної ділянки - 22; 

- додаткових угод на подовження терміну дії договору оренди - 20; 

- договірів особистого сервітуту - 1.  

За результатами роботи  комісії  з упорядкування розміщення тимчасових 

об'єктів для здійснення підприємницької діяльності у 2016 році  на території 

району звільнено суб'єктами господарювання у добровільному порядку 10 

земельних ділянок від малих архітектурних форм (кіоски, павільйони, тощо), які 

були розміщені без правоустановчих документів на користування земельними 

ділянками:  

1. Павільйон на вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе), 9 (власника не 

встановлено). 

2. Павільйон на пр. Металургів, 28 (ФОП Павленко Д.В.). 

3. Автопричеп на вул. Соборності (Косіора), 4 (ФОП Меграбян М.Ш.). 

4. Павільйон на пр. Металургів, 24 (ФОП Айрапетян К.Л.). 

5. Літній майданчик біля павільйону на пр. Гагаріна (зупинка швидкісного 

трамваю “Будинок Рад”) (ФОП Аганесян П.Л.).  

6. Літній майданчик біля кафе “Челентано” на пр. Металургів, 22б  

( ФОП Яцемірська В.В.). 
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7. Літній майданчик-намет біля закусочної на вул. Криворіжсталі 

(Орджонікідзе), 43 (ТОВ "Ківі"). 

8. Павільйон на вул. Соборності (Косіора), 8 (ФОП Пресняков О.П.). 

9. Літній майданчик- павільйон “Чернігівське” біля будівлі № 34 на  

вул. Віталія Матусевича (ХХІІ Партз‟їзду) (ФОП Репешко В.С.). 

10. Павільйон-напівпречеп на перехресті вул. Соборності- пр. Металургів  - 

гр. Сіваков В.Ф. 

На теперішній час вирішується питання здійснення демонтажу кіоску у 

складі торговельно-зупиночного комплексу на зупинці трамваю «2-га лікарня», 

який розміщений без дозвільних документів на право користування земельною 

ділянкою (ФОП Лелека А.Ф.). 

За звітний період проведено ряд заходів, щодо виявлення самовільно 

побудованих та розміщених гаражів, а саме: 

1.На підставі забраних матеріалів Дзержинським районним судом принято 

рішення від 29 липня 2016 року (справа № 210/1913/16-ц) щодо зобов‟язання 

Кушниренка Віталія Григоровича привести земельну ділянку в придатний стан 

включаючи демонтаж металевого гаража вул. Соборності, 16, яке набрало 

законної сили 27 вересня 2016р.  

 2. Складено 8 адміністративних протоколів щодо порушення ст. 152 кодексу 

України про “Порушення державний стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених 

пунктів” за розміщення гаражів з порушенням правил благоустрою, за 

результатом чого адміністративною комісію стягнуто 2140,0 гривень штрафних 

санкцій. 

 3. Громадянами власними силами самостійно прибрано 2 металевих гаража, 

які були розміщені біля будинку № 75 на вул. Героїв АТО (Димитрова). 

 4. Готуються позовні заяви про звільнення самовільно зайнятих     

земельних ділянок під розміщення трьох металевих гаражів                                            

(2 - вул. Володимира Бизова, 24 та 1 - пр. Гагаріна, 32). 

 У 2016 році виявлено 10 об‟єктів, які побудовано без дозвільних документів 

на будівництво: 

1. Автозаправочна станція у складі комплексу будівель на вул. 

Домобудівна, 2 (ФОП Решотка С.П.). 

2. Будівництво блоку гаражів, які використовуються під шино монтаж 

на вул.  Постишева, 160 (ТОВ Таварян А.Г.). 

3. Будівництво будівель у складі банного комплексу на вул. Постишева, 23 

(ФОП Пампуха О.І.). 

4. Будівництво гаражу біля будинку № 5 на вул. Тбіліській (гр. Ілюшин 

І.А.). 

5. Будівництво гаражу біля будинку № 5 на вул. Тбіліській (гр. Алієв М.К.). 

6. Будівництво ангару на вул. Тбіліській, 11 (ТОВ “Промелектросервіс”). 

7. Реконструкція будівлі № 23 на вул. Рязанова без дозвільних документів 

(гр. Грищенко А.А.). 

8. Будівництво трьох гаражів на вул. Степана Тільги, 34д (ТОВ “Рассвет”). 

9. Реконструкція будівлі на вул. Криворіжсталі, 33 (ТОВ “Союз-

Метінвест”). 
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10.  Реконструкція будівлі на вул. Соборності (Косіора), 23 (ФОП 

Ткачук А.О.). 

На обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов, за місцем 

проживання перебувають 504 мешканці району, з них 83 особи користуються 

правом позачергового отримання житла, 158 осіб – правом першочергового 

отримання житла. Протягом 2016 року на квартирний облік за місцем проживання 

зараховано 42 сім'ї мешканців району.  

 За звітний період поліпшено житлові умови 5 сімей, жилі приміщення 

отримали: 

 - 2 сім'ї загиблих військовослужбовців, які приймали участь в 

антитерористичний операції; 

 - сім'я учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 2 

категорії; 

 багатодітна сім'я; 

 сім'я, яка виховує дитину, позбавлену батьківського піклування. 

 Станом на 01.12.2016 було розподілено та надано громадянам 27 кімнат та 

жилих приміщень у гуртожитках району, що на 8 приміщень (42%) більше ніж у 

минулому році (19 кімнат та приміщень). Продовжується роз'яснювальна та 

організаційна робота серед мешканців гуртожитків щодо ліквідації поділу кімнат 

на ліжко-місця та оформлення права постійного користування кімнатами. У 2016 

році було видано 37 ордерів на такі кімнати у гуртожитках, що також на 61% 

більше ніж у минулому році (23 кімнати).  

 Продовжується позовнаробота у Дзержинському районному суді м. Кривого 

Рогу, за звітний період було підготовлено та надано до суду 16 позовних заяв з 

питань:визнання спадщини відумерлою (6 заяв),визнання громадян, що тривалий 

час не мешкають у квартирах, такими, що втратили право користування житлом 

(1 заява), визнання громадян, що тривалий час не мешкають у приміщеннях 

гуртожитків району, такими, що втратили право користування житлом (9 заяв). 

Переважна більшість позовних заяв вже розглянуті Дзержинським 

районним судом м. Кривого Рогу та прийняті рішення суду з задоволенням 

позовних вимог. 
 

ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Основним завданням виконкому районної у місті ради є виконання 

комплексу заходів, пов‟язаних з питанням стабільної та безаварійної роботи 

підприємств-надавачів послуг протягом року, забезпечуючи мешканців міста 

житлово-комунальними послугами, створивши комфортні умови для життя 

кожному з мешканців. 

 З метою своєчасної та якісної підготовки об‟єктів житлового фонду, 

соціальної сфери та тепловодопостачання до експлуатації в осінньо-зимовий 

період 2016-2017 років, підготовлено 4 котельні, 9 теплових розподільчих 

пунктів, 562 житлових будинків з централізованим опаленням у тому числі 18 

будинків житлово-будівельних кооперативів, 67 об‟єднань співвласників 

багатоквартирних будинків. Отримали паспорти готовності на об‟єкти соціальної 

сфери у 5 закладах  культури, 5 спортивних, 7 вищих навчальних  та 38 освітніх і 

12 медичних закладів. Підприємствами надавачами житлово-комунальних послуг 
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різних форм власності проведено відповідні заходи з підготовки об‟єктів 

до опалювального сезону та своєчасно прийнято теплоносій на будинки.     

  Управителем житлових будинків всіх форм власності проведено роботи з 

метою покращення умов проживання мешканців в своїх оселях, а саме: ремонт і 

ревізію запірної арматури у 495 будинках, замінено близько 5,2 тисячі погонних 

метрів внутрішньобудинкових мереж: систем централізованого опалення, 

холодного водопостачання та водовідведення, підготовлено 10241 під‟їзд, 

відремонтовано 16,4 тис. квадратних метрів покрівлі на 287 житлових будинках, 

герметизацію інженерних вводів виконано на 82 будинках.   

 За аналізом проходження опалювального сезону 2016-2017 років сьогодні 

ми маємо збільшення звернень з питань ремонту покрівель. У виконкомі районної 

у місті ради на контролі залишилось 163 невиконаних звернення, які ТОВ 

«СІТІСЕРВІС-КР» заплановано було виконати у 2016 році. Збільшилась кількість 

звернень з питань якості надання послуг з теплопостачання та незадовільного 

тиску водопостачання, підтоплення підвальних приміщень будинків та 

прибирання прибудинкових територій.  

 У вересні місяці проведено районний огляд снігоприбиральної техніки за 

участю керівництва виконкому районної у місті ради, начальника сектору 

організації дорожнього руху ДАЇ та представника відділу житлово-комунального 

господарства, на якому визначено стан готовності техніки до роботи в зимових 

умовах по снігоприбиранню та боротьбі з ожеледицею. Для забезпечення 

виконання робіт по снігоприбиранню території району в зимовий період 2016-

2017 роки проведено закріплення автодоріг району за 7 підприємствами, якими 

буде залучено 17 одиниць спеціалізованої техніки. 

 Постійно контролюється виконання робіт з прибирання та благоустрою 

території району. Виконкомом районної у місті ради підтримано виконання 

безстрокової Всеукраїнської кампанії щодо забезпечення чистоти і порядку у 

місті, а саме: у квітні місяці проведено суботник до Дня довкілля та щотижнево 

тривають “чисті четверги”. 

 Під час проведення акції упорядковано 54 га парків, скверів, алей, 

прибудинкових територій, висаджено 171 дерево, 181 кущів,  ліквідовано 3 

сміттезвалища, прибрано від сміття  12 км доріг.  Із залученням працівників 

підприємств, організацій та учнівської молоді організовуються роботи щодо 

утримання в належному стані об‟єктів благоустрою, а саме: скверу молодої сім‟ї , 

парка Будівельник, вулиці Нікопольське шосе (узбіччя дороги вздовж ставків), 

скверу Металургів біля “Сільпо”, парка Героїв.  

  Протягом 2016 проведена значна робота по очищенню від побутового 

сміття та від чагарників русла балки Залізорудна. Дані роботи виконувались із 

залученням спеціалізованої техніки працівниками комунальних підприємств 

“Кривбасводоканал”, “Екоспецтранс”.  

 Протягом поточного року проведено 11 засідань постійнодіючої районної 

комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на яких розглядались 

питання щодо вжиття заходів по ліквідації виявлених стихійних звалищ на 

території району.  

За участю представників органів самоорганізації населення з початку року 

проведено 26 рейдів щодо обстеження санітарного стану та дотримання правил 

благоустрою у приватному секторі району. 
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За сприяння депутатів районної у місті ради були власними силами 

виготовлені 25 контейнерів для збору сміття у секторі приватної забудови. 

За період з січня по листопад 2016 року ТОВ “Екоспецтранс” з території 

району вивезено 105352 м
3
 твердих побутових відходів, 18255 м

3
 негабаритного 

сміття, ліквідовано 41 стихійне звалище у обсязі 1025 м
3
. 

Виконкомом проведено 36 виїзних комісій по обстеженню зелених 

насаджень, що підлягають знесенню та видано акти на видалення 583 дерев.  

Роботи з озеленення району виконує КП «Сансервіс». Підприємством в  

посадковий період висаджено 560 дерев та 754 кущів, виконано обрізку та 

омолодження 2186 дерев, на вулицях: Вадима Гурова, Героїв АТО, Ветерані 

праці, Криворіжсталі, Костенка та інших, з травня місяця виконано покос трави в 

обсязі 353 га. 

 На прибудинкових територіях району ТОВ “СІТІСЕРВІС-КР” за поточний 

період  2016 року проведено роботи по знесенню 207 аварійних та сухостійних 

дерев, виконано санітарне та омолоджувальне обрізування 269 дерева. 

  На території району розташовано 54 дитячих майданчика. З початку року 

створено 2 дитячих майданчика за адресою: пр. Гагаріна 52 та Трамвайна, 1.  

 На теперішній час із запланованих виконано 55 тис. м
2
 поточного ремонту 

центральних доріг (заплановано 64 тис. м
2 

) по вулицям: Вадима Гурова, 

Ціолковського, Бородіна, Нахімова, Степана Тільги, Трамвайна, Галенка, 

Мистецька, Галатова, Юрія Камінського, Рокоссовського, Нікопольське шосе. 

 Виконкомом організовано та проведено 29 сходів та загальних нарад з 

різних комунальних питань за участю ініціативних груп мешканців району, голів 

ЖБК, ОСББ, вуличних та квартальних комітетів. Проведено координаційну 

роботу серед ОСББ, ЖБК та громадських організацій з питання розробки мікро-

проєктів з енергоефективності та енергозбереження для участі у міському 

конкурсі “Громадський бюджет 2016” мікро-проєктів серед органів 

самоорганізації населення.  

 На території Металургійного району зареєстровано та діє 67 об‟єднань 

співвласників багатоквартирного будинку, у тому числі за період з січня по 

листопад 2016року зареєстровано 31 ОСББ. 

 За звітний період на розгляді та виконанні було 2271 звернень мешканців 

району (у порівнянні з 2015 роком - 1805), з яких всі були своєчасно розглянуті.  
 

ОСВІТА 
 

У Металургійному районі функціонує 38 закладів освіти, з яких 14 

загальноосвітніх закладів, 21 дошкільний навчальний заклад, 3 позашкільні 

навчальні заклади.  

 В загальноосвітніх навчальних закладах на кінець 2016 року навчаються за 

денною формою навчання – 7079 учнів, з них:  

- в школах – 5230; 

- НВК №18 – 155; 

- в ліцеї – 598; 

- в гімназії – 794; 

- в школі інтернаті № 1 – 302. 

Навчаються за вечірньою та заочною формами навчання – 320. 

У ДНЗ – 2744, ПНЗ – 2764. 
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Учні 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району 100% 

охоплені профільним навчанням. З 8-го класу поглиблено вивчається біологія в 

КЗШ №7, та з першого класу – англійська мова в КЗСШ №4 та КЗШ №103. 

Аналіз успішності учнів району за результатами 2015/2016 навчального року 

показав, що більша кількість дітей навчаються на достатньому на високому рівні. 

10 учнів отримали золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та 11 – срібну 

медаль «За досягнення у навчанні». Аналіз результатів державної підсумкової 

атестації учнів 11-х класів, яка другий рік поспіль поєднана із зовнішнім 

незалежним оцінюванням засвідчив, що випускники району підвищили показник 

якості навчання, зокрема  з української мови, у порівнянні з минулим роком з 39% 

до 57,9%. 

 Робота загальноосвітніх навчальних закладів району спрямована на 

підвищення якості навчання і виховання, формування у дітей та молоді готовності 

до свідомого виконання громадянських і конституційних обов‟язків, входження в 

гуманітарний контекст світової цивілізації, розвиток особистості як активного 

учасника суспільного розвитку, впровадження технології компетентнісного 

підходу до організації навчального процесу.  

Найвищий рівень досягнень за кількісними й якісними показниками участі та 

результативності обдарованих учнів у інтелектуальних випробуваннях показали 

представники альтернативних закладів освіти: КЗСШ №4 (директор Новіков 

М.Л.) та КГ №95 (директор Шепілко А.І.) та загальноосвітні навчальні заклади 

КЗШ №26 (директор Данилюк В.П.) та КЗШ №103 (директор Кеуш Л.М.) 

Важливим напрямом роботи залишається забезпечення  педагогічними 

кадрами загальноосвітні навчальні заклади. В районі працює 728 педагогічних 

працівника (з них: 30 – сумісників). Кадровий потенціал складають 276 вчителів, 

яким за результатами  роботи, вагомий внесок в навчання і виховання 

підростаючого покоління було присвоєно педагогічні звання: 98 – старший 

вчитель та 178 – вчителів-методистів. Державними нагородами нагороджено 98 

вчителів, з них: 65 – нагрудним знаком МОН України "Відмінник освіти". 

У цьому році вперше в Металургійному районі було проведено конкурсний 

відбір на заміщення вакантних посад директорів загальноосвітніх навчальних 

закладів: „Центр освіти” та Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№63. Організацію і проведення конкурсу здійснювало управління освіти і науки 

виконкому міської ради. У конкурсі брали участь особи, які  є  громадянами 

України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту на 

рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3-х років. За 

результатами голосування членів конкурсних комісій директором КЗШ „Центр 

освіти” був призначений Озеряник С.Ю., директором КЗШ№63 – Кушнір І.Ю. 

З метою забезпечення підвищення кваліфікації і неперервного зростання 

професійної компетентності курсовою підготовкою на базі Криворізького 

педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» було 

охоплено 126 педагогів, підвищили фахову майстерність 145 учителів на базі 

КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти». З метою захисту трудових прав педагогів, які викладають суміжні 

дисципліни, на курсах підвищення кваліфікації учителів при КПІ ДВНЗ «КНУ» 

продовжено впровадження інтегрованих програм: «Хімія-біологія», «Географія-
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економіка», «Фізика-математика», «Образотворче мистецтво - курси 

«Художня культура», «Мистецтво», «Світова література - російська мова».  

Задля підвищення рівня підготовки 16 молодих спеціалістів,  розвитку їх 

ініціативності та творчості, в районі  функціонує «Школі молодого вчителя», яка 

спрямована на сприяння підвищення фахового рівня, розвиток творчо-

креативного потенціалу молодих вчителів, удосконалення майстерності, 

озброєння новітніми знаннями, методикою та технологією навчання та 

підпорядковувалась основним завданням які були поставлені на початку 

навчального року.  

 На достатньому рівні пройшла атестація керівників навчальних закладів, 

проатестовано 7 керівників (2 – ЗНЗ,1– ПНЗ,4 – ДНЗ). 

Районною атестаційною комісією ІІ рівня у 2016 році було атестовано 207 

педагогічних працівника, які працюють в закладах освіти. В загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах атестувалося 143 педагогічні працівника 

(комісією ІІ рівня – 97, І рівня – 46), в дошкільних навчальних закладах – 64 

педагоги (комісією ІІ рівня – 12,І рівня – 52) Членами атестаційної комісії 

відвідано 161 урок вчителів, що атестувалися на вищу категорію. На базі 

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26, яка є опорною з даного 

питання, був проведений районний семінар, а також науково-практична 

конференція „Освітні стратегії соціалізації особливості громадянського 

суспільства” на базі Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №103, 

для вчителі, які атестувалися у 2016 навчальному році. За результатами 

проведеної атестації: 2 педагогам присвоєно вищу кваліфікаційну категорію, 6 – 

присвоєне педагогічне звання «вчитель-методист», 10 – «старший учитель», 28 

педагогів нагороджено грамотами управління освіти і науки виконкому 

Криворізької міської ради  та 36-грамотами районного відділу освіти.  

В літній період 2016 року, на базі навчальних закладів Металургійного 

району, згідно затвердженої мережі, функціонували 14 дитячих закладів 

відпочинку з 30.05.2016 по 12.06.2016 (2 тижні роботи), в яких  відпочило 2175 

дітей, що складає близько 40% від загальної кількості учнів . 

Серед дошкільних навчальних закладів функціонують : 

- 4 санаторних заклади; 

- 5 спеціалізованих закладів; 

- 2 профільних заклади; 

- 9 закладів загального розвитку  

Протягом року на їх базі проводилися міські семінари, методичні 

об‟єднання, тижні професійної майстерності. У березні 2016 року м. Києві 

проходила Сьома міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти 2016», де КСДНЗ 

№120 був нагороджений дипломом за презентацію досягнень і впровадження 

педагогічних інновацій у національному освітньому просторі. 

У серпні 2016 року КДНЗ №129 став переможцем у міському конкурсі з 

благоустрою міста, присвяченому Дню Незалежності України у номінації: 

«Кращий благоустрій дошкільного навчального закладу». 

Робота позашкільних навчальних закладів спрямована на виховання 

громадянина України, виявлення та розвиток творчих та інтелектуальних 

здібностей дітей, підготовку учнівської молоді до навчання у вищих навчальних 

закладах, до громадської та професійної діяльності. 
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Виховною роботою в Металургійному районі охоплені всі 

загальноосвітні навчальні заклади та позашкільні навчальні заклади, а саме 

ЦДЮТ Металургійного району, СЮТ та ДЮСШ № 1. 

У 2016-2017 навчальному році у СЮТ функціонує 22 гуртка. Кількість 

вихованців у гуртках – 645. У 2015-2016 н.р. вихованці і педагоги закладу взяли 

участь в 73 заходах районного, 26 міського, 21 обласного, 7 – Всеукраїнського 

рівнів, переможцями і призерами яких стало 107 вихованців. 

Головними завданнями КПНЗ «Центр Дитячої та Юнацької творчості», є 

залучення дітей та підлітків до участі у художній діяльності, підготовка та 

проведення масових заходів різних рівнів та напрямів, організація оглядів-

конкурсів творчих робіт художніх колективів.  

На сьогодні кількісний склад вихованців гуртків становить  1220 дітей, 

кількість груп 87, кількість гуртків 35. У 2016 році художні колективи ЦДЮТ 

гідно представляли дитячо-юнацьку творчість під час масових заходів, брали 

активну участь у культурно-мистецькому житті міста. Вони відзначаються 

високою виконавською майстерністю, художнім рівнем репертуару, 

професіоналізмом та високим рівнем базової школи, активною концертною та 

виставковою діяльністю. 

З метою збереження національно-культурної спадщини, зміцнення і 

примноження культурного потенціалу міста, всебічного задоволення культурних 

потреб мешканців району за 2016 р. було проведено 109 культурно-масових та 

культурно-мистецьких заходів. Особлива увага приділяється проведенню міських 

та районних заходів, підвищенню творчого рівня колективів художньої 

самодіяльності, підтримці творчо обдарованих дітей, підлітків і молоді, 

створенню умов для їх подальшого творчого зростання. 
 

РОБОТА З НЕПОВНОЛІТНІМИ 
 

На обліку служби у справах дітей перебуває 70 дітей, які виховуються у 42 

родинах, що опинились в складних життєвих обставинах (аналогічний показник 

11 місяців 2015 року складає 78 дітей у 45 родинах зазначеної категорії).  

У рамках проведення заходів з питань соціального захисту дітей, які 

опинились в складних життєвих обставинах, упродовж червня-липня 2016 року 

забезпечено функціонування пунктів безкоштовного харчування, які здійснювали 

свою діяльність на базі пристосованих закладів відпочинку дітей. Таким чином, 

організованим відпочинком та харчуванням було охоплено 45 дітей вищевказаної 

категорії на загальну суму 9800 грн. з розрахунку вартості харчування 25 грн. на 

одну дитину ( протягом червня-липня 2015 року харчуванням та організованим 

дозвіллям було охоплено 41 дитину даної категорії на загальну суму 7 800 грн.).  

Крім того, відповідно до Програми реалізації місцевої політики щодо 

поліпшення становища дітей в Дзержинському районі на 2016 рік затвердженої 

рішенням районної у місті ради від 25.12.2015 службою у справах дітей 

передбачено поздоровлення із Днем Святого Миколая та вручення солодких 

подарункових наборів 45 дітям вищевказаної категорії на суму 3200 грн. (вартість 

одиниці подарунку 65 грн.). Таким чином, загальна сума коштів витрачених на 

вирішення питань пов‟язаних із соціальним захистом дітей зазначеної категорії 

передбачених вищезазначеною програмою складає 13 000 грн. 
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В ході проведення профілактичних заходів “Діти, що виховуються в 

родинах, які опинились в складних життєвих обставинах” протягом 2016 року 

проведено перевірку умов утримання та виховання 285 дітей, які виховуються у 

135 родинах зазначеної категорії (упродовж 2015 року відвідано 127 родин даної 

категорії в яких виховувалось 213 дітей). 

Під час соціально-педагогічного патронажу даних родин та встановленням 

фактів порушень прав на належний рівень догляду та утримання, 2 малолітніх 

дітей улаштовано до лікувальних установ та 12 дітей до дитячих закладів 

тимчасового перебування до вирішення питання визначення подальшої долі цих 

дітей (протягом 2015 року до закладів тимчасового перебування дітей було 

влаштовано 8 дітей різновікових категорій. До лікувальних установ міста-3 дітей). 

128 батькам надано консультативну допомогу з питань педагогічної обізнаності 

щодо вікових особливостей поведінки дітей, порядку оформлення державної 

соціальної допомоги на дітей, житлових субсидій тощо.   

Протягом року виконкомом районної у місті ради на підставі систематичного 

невиконання батьками батьківських обов‟язків стосовно дітей підготовлено та 

передано до районного суду 9 позовних заяв щодо позбавлення батьківських прав 

11 осіб відносно 15-ти дітей (аналогічний показник 2015 року 2 позови виконкому 

районної у місті ради щодо позбавлення батьківських прав 2 батьків відносно 3 

дітей), а також взято участь у 56 судових засіданнях з питань позбавлення 

батьківських прав 46 осіб відносно 52 дітей (з числа позовних заяв, які надавались 

особисто позивачами). На даний час судовим органом проводиться розгляд 

наданих матеріалів та позовних заяв.  

Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу задоволено 6 позовних заяв 

щодо позбавлення батьківських прав 7 осіб відносно 9 дітей (з урахуванням 

матеріалів наданих громадянами до суду особисто). 

На обліку служби перебувають 3 дітей, що опинилась в складних життєвих 

обставинах у зв‟язку із вчиненням відносно них фізичного насилля, дані щодо цих 

дітей внесено до Єдиної інформаційно-аналітичної бази даних “Діти” 

(аналогічний показник 2015 року 4 дитини, які зазнали жорстокого поводження з 

боку батьків). Відносно батьків або інших членів родини, які вчинили зазначені 

прояви, було складено адміністративні протоколи за ст. 173-2 КУпАП, а також 

винесено даним особам офіційне попередження про недопустимість вчинення 

зазначених дій та забезпечено взяття осіб, що вчинили насильницькі дії на 

профілактичний облік. 

З метою запобігання поширення в середовищі неповнолітніх проявів 

бездоглядності, безпритульності та правопорушень забезпечено організацію та 

проведення 144 рейдових заходів «Діти вулиці», «Безпритульник». В ході яких 

було затримано 9 дітей з числа учнів загальноосвітніх начальних закладів району 

(аналогічний показник 2015 року 143 рейдових заходи, під час проведення яких 

затримано 6 дітей). 

У 2016 році виявлено 15 дітей, які залишились без батьківського піклування. 

З метою забезпечення їх соціального захисту, 11 дітей влаштовано під опіку 

громадян, 3- усиновлено, 1- до професійно-технічного навчального закладу. 

У 2016 році на обліку перебуває 125 дитини під опікою, піклуванням, 25 

дітей із прийомних сім‟ях та дитячих будинках сімейного типу. Діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, отримали шкільну форму, безкоштовне 
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гаряче харчування, Єдині квитки, які дають змогу безкоштовно відвідувати 

заходи, користуватись транспортом по Україні.  
 

РЕАЛІЗАЦІЯ СІМЕЙНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

У Металургійному районі проживає близько 20 тисяч молодих людей віком 

від 14 – 35 років, навчається у 10 вищих та 2 професійно – технічних  навчальних 

закладах району – 17 472 чоловіки та 16 540 молодих людей  працюють на 

підприємствах. 

У повсякденній роботі з молоддю особлива увага приділялася соціальному 

захисту дітей пільгових категорій. Так, зокрема, на обліку перебуває 536 

студентів із числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Всі пільгові категорії студентів забезпечуються безкоштовним проживанням у 10 

гуртожитках району. А по досягненню 18-річчя особи із числа дітей –сиріт та 

позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла, стають на 

пільгову чергу.  

У кожному навчальному закладі району створені та діють органи 

студентського самоврядування – студентські ради, які активно, творчо та 

відповідально підходять до організації роботи, результатом якої є призові місця в 

міських та районних конкурсах «Бізнес-планів», «Соціальних проектів та 

молодіжний ініціатив». В 2016 році кращими визнано 4 «бізнес - плана» студентів 

Криворізького національного університету.      

В рамках реалізації проекту «Нова генерація Кривого Рогу» студентською 

молоддю та студентським активом району систематично проводиться благоустрій 

Скверу молодої сім‟ї. 

Молодіжне самоврядування у районній виконавчій владі представлене 

молодіжним виконкомом, до складу якого входить краща студентська та 

робітнича молодь. 

Велика увага протягом року приділялася національно –патріотичному 

вихованню молоді. Одним із важливих напрямків діяльності є співпраця з Радою 

ветеранів району, воїнами-афганцями, учасниками бойових дій в АТО. Це і 

зустрічі з ветеранами війни, і надання волонтерської допомоги по господарству, і 

участь у районному марші «Місцями бойової слави», співпраця з міською 

громадською організацією «Січ»та інших заходах. 

 Навчальні заклади району постійно надають благодійну допомогу учасникам 

антитерористичної операції, їх сім‟ям та переселенцям, які прибули з південних та 

східних областей України. Протягом 2016 року молодіжним активом району 

проводилися акції по збору гуманітарної допомоги солдатам: «Допоможи воїну 

АТО» та «Тепло наших сердець –воїнам АТО», у яких взяли участь студентські 

ради всіх навчальних закладів.  

 Продовжується реалізація районного соціально-громадянського проекту 

«Країна здійснених мрій» для дітей з обмеженими фізичними можливостями. 

Більше, ніж 60 студентів та викладачів - волонтерів беруть участь і очолюють 

«Школи майстерності», де проводять заняття, навчають дітей і на дому, і в 

позашкільних навчальних закладах. 

Для активізації роботи, розповсюдження досвіду, впровадження інноваційних 

форм та методів щодо профілактики негативних явищ, виконкомом систематично 

проводилися семінари, наради, інформаційні зустрічі з молоддю. В 2016 році 
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проведено більше 30 інформаційних зустрічей із запрошенням спеціалістів 

різних напрямків.   

В ході цих заходів проводяться зустрічі із фахівцями Міського центру 

здоров‟я, Міського центру боротьби зі СНІДом та лікарями, запрошуються 

представники правоохоронних органів.    

Щороку ряд заходів проводиться до Дня боротьби з тютюнопалінням та 

наркоманією, боротьби зі СНІДом, в рамках акції «16 днів проти гендерного 

насилля». 

У навчальних закладах району протягом року широко впроваджувалися 

різноманітні форми правової освіти дітей та молоді.  

Це і зустрічі студентів із адвокатами, суддями, правозахисниками, 

проводяться круглі столи, студентські конференції, диспути, присвячені 

проблемам законодавства України, Міжнародному Дню прав людини.  В 

педагогічному інституті активно працює правовий клуб «Закон», в Донецькому 

юридичному інституті - студентська юридична клініка «Захисник». У 

Криворізькому національному університеті в складі студентських рад працюють 

сектори по захисту прав студентів. В КФНУ «Одеська юридична академія» 

створена координаційна рада з питання правової освіти та захисту прав молоді.   

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 районі розроблені і функціонують комплексні 

заходи щодо виконання в районі Програми підтримки багатодітних сімей та дітей 

пільгових категорій у м. Кривому Розі на 2016-2020 роки. 

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

281 (2015 р. – 259) багатодітна сім‟я, де виховується 939 дітей (2015 р. - 864 

дитини). З них 229 сімей (2015 р. - 208 сімей) має троє дітей, 28 сімей (2015 р. -  

30 сімей) виховують четверо дітей, 13 сімей – п‟ятеро, 6 (2015 р. – 5 ) сімей – 

шестеро, 4 сім‟ї (2015 – 2 сім‟ї) – семеро дітей та одна сім‟я (Чорних) 11 дітей.   

 З метою підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій з 

міського бюджету з вересня 2008 року виділяються кошти для харчування дітей з 

цих сімей. Розроблений механізм безоплатного харчування дітей вищезазначеної 

категорії в закладах освіти. Загалом у 2016 році району виділено 53760, 00 грн. 

(2015 р. -  44 259,00 грн.)  

 Діти з багатодітних сімей стали учасниками різноманітних міських, 

районних та шкільних акцій.  

В літньому оздоровленні та відпочинку дітей пільгових категорій у 2016 році 

були задіяні заміські дитячі оздоровчі табори: «Слава» (м. Скадовськ) та ДОТ 

«Сонячний» (с. Гурівка, Кіровоградської області), які належать до комунальної 

власності міста. 

В ДОТ «Слава» оздоровилося 180 дітей пільгової категорії, в ДОТ 

«Сонячний» оздоровлено 120 дітей. За рахунок спонсорської допомоги ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» в дитячих оздоровчих таборах «Парус» та 

«Буревісник оздоровлено 50 дітей, з них 41 дитина – із сімей, де батьки - учасники 

АТО, 9 дітей – інші пільгові категорії. 

За рахунок обласного бюджету протягом 2016 року оздоровлено 53 дитини 

пільгових категорій, а саме: 51 чол. - в комунальному закладі «Дитячий 

оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу «Перлина 
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Придніпров‟я» Дніпропетровської обласної ради» (Новомосковський 

район, с. Орловщина), 2 чол. - в ДП ЗОВ «Одіссей» (смт. Кирилівка, Запорізька 

обл.). 

За рахунок державного бюджету оздоровлено: 11чол. - в державному 

підприємстві «Український дитячий центр «Молода гвардія» (м. Одеса), 2 чол. - в 

державному підприємстві України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (м. 

Київ, Пуща Водиця). 

На постійному контролі знаходяться  молоді сім‟ї та матері – одиначки 

гуртожитку по вул. Постишева, 74, надається допомога в оформленні документів, 

влаштування дітей в дошкільні та лікувально-профілактичні заклади, 

паспортизація та прописка, отримання гуманітарної допомоги та інше.  

Почесне звання «Мати-героїня» є вищою формою відзначення громадян за 

вагомий внесок у реалізацію державної політики з питань сім‟ї, материнства і 

дитинства. В районі проживає вісім жінок, яким присвоєно це почесне звання. 
 

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 
 

У своїй роботі виконком приділяв достатньо уваги організації змістовного 

дозвілля усіх мешканців району, проведення державних та професійних свят, 

розвиток культурного потенціалу, сприяння його розмаїттю, збереження і 

розвиток народної творчості, сприяння збереженню пам‟яток історії та культури, 

підтримка фестивального руху в районі. 

Протягом року були підготовлені сценарії та проведені на достатньому рівні 

державні і професійні свята (більше 30 заходів); районний тур міського 

фестивалю народної творчості «Весна Рудани», ІІ Міжрегіональний конкурс юних 

баяністів, акордеоністів та ансамблів «Сучасні ритми», IV міський конкурс 

скульптури «Скарби Криворіжжя», ХІ –й міський конкурс малюнку «Навчальний 

малюнок» та ін. 

До Дня визволення України та міста Кривого Рогу від фашистських 

загарбників, Дня пам‟яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, Дня скорботи і вшанування пам‟яті жертв війни в Україні, було 

організовано тематичні заходи, мітинги, покладання квітів, тематичні програми. В 

рамках святкування Дня незалежності України було проведено «ходу вишиванок» 

від Георгіївської дзвіниці до пам‟ятника «Козак Кривий Ріг», в ході взяли участь 

близько трьох тисяч чоловік, святкове дійство біля пам‟ятника «Козак Кривий 

Ріг», у парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького – концертну програму, 

тематичні заходи. 

Культурна спадщина району і міста поповнилась новими об‟єктами на честь 

бійців, які загинули під час виконання військового обов‟язку в зоні проведення 

антитерористичної операції на Сході України: було відкрито «Пам‟ятник героям – 

Криворіжцям», пам‟ятний знак на честь випускників ЦППРК № 1, на будівлях 

загальноосвітніх та навчальних закладів, житлових будинках – 8 меморіальних 

дошок загиблим військовослужбовцям Збройних Сил України та воїну – 

інтернаціоналісту. 

На фасаді Криворізького металургійного інституту Національної 

металургійної академії України встановлено меморіальну дошку Шеремету 

Володимиру Олександровичу, Заслуженому металургу України, Лауреату 

Державної премії України в галузі науки і техніки, кандидату технічних наук, 



 25 

Кавалеру відзнаки виконкому Криворізької міської ради - нагрудного 

знаку «За заслуги перед містом».  

До Дня захисника України в районному парку «Героїв» було відкрито 

пам‟ятник «Козак Мамай». На теперішній час переважна більшість пам‟яток 

розташованих на території району знаходиться у задовільному стані.  

У клубних закладах району діють 15 колективів художньої самодіяльності, 

які охоплюють близько 1400 учасників. В позашкільних мистецьких навчальних 

закладах створено 15 творчих колективів. Плідність роботи аматорських 

колективів засвідчено високими нагородами на фестивалях та конкурсах різних 

рівнів: Міжнародних – 21, Всеукраїнських – 24, міжрегіональних – 3, обласних - 

2, міських – 14 ,районних - 2. 

У міському комунальному закладі культури «Народний дім» діють 11 

клубних формувань, з яких 5 любительських об‟єднань, що культивують 

фольклорні, танцювальні, вокальні, інструментальний та театральний напрямки 

мистецтва. На теперішній час гуртковою роботою охоплено: 115 дітей та 95 

дорослих. У закладі велика роль приділяється вивченню духовних надбань 

українського народу, і провідну роль в цьому відіграє добре відомий в Україні 

народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Жартівниці» (керівник Зінаїда 

Бєльська), якому в цьому році виповнюється 38 років. Серед здобутків ансамблю 

«Жартівниці» можна відзначити: Гран-Прі ХХ відкритого фестивалю «Мистецьке 

свято «Душі криниця - 2016».  

Інструментальний колектив «Срібні струни» МКЗК «Народний дім» в 2016 

році виборов І місце на VІ Міжнародному фестивалі дитячої та юнацької 

творчості «Весняна феєрія» (м. Дніпро). 

Серед надбань колективів КПМНЗ «Криворізька міська музична школа № 

4» за 2015-2016 навчальний рік хотілося б відзначити здобуття театром естрадної 

пісні «Меліса» почесного звання «Зразковий». Вихованці «Меліси» на ХХ 

Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Співограй» (м. Харків) отримали 

Гран Прі, другі та треті місця, перше місце на ІІІ Міжнародному фестивалі 

дитячого та юнацького мистецтва «Покори сцену» (м. Дніпро), другі та треті 

місця на ХІІІ Всеукраїнському фестивалі дитячо-юнацької творчості 

«Зеленодольський зорепад» (м. Зеленодольськ). Театр страдної пісні «Меліса» 

окрім сольного виконання пісень та ансамблевого виконання займається 

створення власних мюзиклів. В 2016 році відбулася прем‟єра нової роботи під 

назвою «Кривбас Forever». Ансамбль домристів «Сувенір» посів І місце на 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі інструментального, вокального та 

хореографічного мистецтв «Перлина Заходу» (м. Львів). Ансамбль гітаристів 

посів І місце на Регіональному фестивалі-конкурсі «Моя Україно» (м. Кривий 

Ріг), ІІ місце Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «АРТ – домінанта» (м. 

Харків). Учасники ансамблю скрипалів вибороли Гран Прі на Всеукраїнському 

конкурсі «Юні таланти України» (м. Львів) та посіли І місце в регіональному 

конкурсі «Юний ансамбліст» (м. Кривий Ріг). Дует кларнетистів завоював перші 

місця у VІІІ обласному дитячо-юнацькому конкурсі «Музичний калейдоскоп» (м. 

Дніпро) та регіональному конкурсі «Чарівна флейта» (м. Кривий Ріг). Вокальний 

ансамбль «Радонезькі Дзвоники» завоював ІІ місце у Міжнародному фестивалі-

конкурсі хорових колективів ім. Габріеля Музическу (м. Ясси, Румунія). 
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В ДП «Криворізький державний цирк» було проведено 6 циркових 

програм (90 вистав), які відвідали більше 55 тисяч глядачів.  

На базі КПМНЗ «Криворізька міська художня школа №1» протягом року 

організовано та проведено 15 виставок.  

В районі сформована дієва система роботи з розвитку фізичної культури, 

спорту і виховання здорового способу життя серед учнівської та студентської 

молоді, працюючого населення та мешканців району.  

Спортивна база району - це 187 спортивних споруд, серед яких: 3 стадіони, 

4 футбольні поля, 2 тенісні корти, 13 майданчиків з тренажерним обладнанням та 

23 з нестандартним спортивним обладнанням, 42 спортивні зали та 32 

приміщення для фізкультурно – оздоровчих занять, 16 стрілецьких тирів, 2 

плавальні басейни та 2 споруди зі штучним льодом. В кожному дошкільному 

закладі та в школах є спортивні зали та майданчики. При КЗШ № 69 відкриті 7 

спортивних класів: 2 –для хокеїстів та 5- для футболістів.  

Крім того, у 8 вищих та 2 професійно - технічних навчальних закладах 

створені всі умови для занять фізичною культурою та спортом, працюють 

різноманітні гуртки спортивного напрямку. У Криворізькому національному  та 

педагогічному університетах працюють кафедри фізичної культури, які по рівню 

значимості не поступаються самим найсильнішим фаховим кафедрам.  

Учнівська та студентська молодь району протягом року брала активну 

участь у змаганнях районного, міського та обласного рівнів з різних видів спорту. 

 У районі фізкультурно-оздоровча робота здійснюється в усіх 

загальноосвітніх закладах. Із загальної кількості учнів і студентів, заняття з 

фізичної культури відвідують понад 9,0 тис. чол. Займаються усіма видами 

фізкультурно-оздоровчої роботи майже 14,0 тис. чол. 

Протягом 2016 року було проведено 43 змагання.  

Традиційними є районні спартакіади серед школярів з 12 видів спорту, що 

проходять за програмою міських спортивних ігор «Олімпійські надії». 

Спартакіада серед вищих навчальних закладів проводиться з шести видів спорту в 

яких взяли участь близько 3000 чол.  

Протягом 2016р. була проведена 47-ма Спартакіада працівників 

підприємства ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, яка проходила за 15 видами 

спорту. В ній взяли участь 89 структурних підрозділів – більше семи тисяч 

робітників, 80% з яких – молоді працівники у віці до 35 років. 

Протягом літа 2016 року на базі навчальних закладів Металургійного 

району працювало 14 тимчасових таборів з денним перебуванням дітей, з них 2 

табори спортивного напрямку, які працюють і зараз на базі ДЮСШ №1. Це: 

«Олімпієць» для футболістів та «Кристал» для хокеїстів з тривалістю зміни 3 

тижні. У цих дитячих закладах відпочинку активні тренування чергувалися з 

розважальними програмами, тренінгами, екскурсіями та походами. Всього 

вищезазначеним відпочинком було охоплено 120 чол.  

 Протягом 2016 року у 63 змаганнях міського, обласного, Всеукраїнського та 

Міжнародного рівнів взяли участь вихованці ДЮСШ №1. 

Серед визначних спортивних досягнень у 2016 році слід відмітити бронзову 

перемогу команди «Кривбас» у Чемпіонаті України з хокею з шайбою серед 

юнаків 2004 р.н.  
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На спортивній базі ДЮСШ №1 створено районний центр фізичного 

здоров`я населення «Спорт для всіх− спільна турбота». 

 До проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в районі 

залучено – 152 чол., з них – 90 чол. - працівники фізичної культури навчальних 

закладів, 62 чол. – тренери зі спорту; 94 фахівці мають вищу та середню 

спеціальну фізкультурну освіту; 6 тренерів-викладачів мають звання «Заслужений 

тренер України», один – «Відмінник освіти України». 

 Усього за 2015-2016 рік тренерським складом спортивних закладів району 

підготовлено: 

 10 майстрів спорту України (у 2015р. - 7 чол., у 2016р. - 3 чол.); 

 31 кандидат у майстри спорту України; 

 25 спортсменам присвоєний І розряд; 

 412 спортсменам присвоєні масові розряди. 

До збірної команди України потрапили у 2015 році – 12 чол., у 2016 році - 

17 чол., а саме: з плавання (4 чол..), зі спортивної акробатики (7 чол..), зі стрибків 

на акробатичній доріжці (4 чол..), з боксу (1 чол.), з важкої атлетики (1 чол.).  
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
 

Одним з головних напрямків у роботі виконкому є соціальний захист 

населення, який включає в себе широке коло питань. 

У 2016 році в районі на обліку перебувало 32306 громадян пільгових 

категорій. Загальна сума різних видів соціальних допомог та компенсацій, 

сплачених протягом звітного періоду, становить 113874,2 тис. грн. У тому числі:  

- допомога у зв‟язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні 

дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення  нею 3-річного віку, 

допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на дітей 

одиноким матерям, допомога при усиновленні дитини отримали 3151 чол. на суму 

38388,4. тис. грн.; 

- державну соціальну допомогу отримали 335 малозабезпечених сімей на 

суму 5298,2 тис. грн.; 

- матеріальну допомогу на загальну суму 6778,6 тис. грн. виплачено 500 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; 

- 177 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

отримали матеріальну допомогу і компенсації на суму 993,8 тис. грн.; 

- субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

та придбання твердого палива та скрапленого газу виплачено 11995 чол. на 

загальну суму 53234,6 тис. грн.; 

- щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання отримав 

554 чол., переміщений з тимчасово окупованої території України та  

районів проведення антитерористичної операції, на загальну суму 4514,9 тис. грн.; 

Особливе місце займала робота, пов‟язана із соціальним захистом ветеранів 

війни та інвалідів. Так, зокрема, засобами пересування і реабілітації в цьому році 

забезпечені 129 громадян, у тому числі: 

- інвалідними візками – 15 чол.; 

- стійками – 4 чол.; 

- палицями – 29 чол.; 

- милицями – 16 чол. 
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На сьогоднішній день в районі проживають 2100 ветеранів війни. У 

звітному періоді 15 ветеранів отримали санаторно-курортні путівки на 

оздоровлення. За рахунок державного бюджету до Дня Перемоги 1511 ветерани 

отримали одноразову грошову допомогу на загальну суму 975,1 тис. грн.  

З метою виявлення нагальних потреб різних категорій населення, надання 

необхідної матеріальної допомоги, соціальними службами району проведено 

обстеження матеріально-побутових умов проживання 1800 громадян. 

На постійному контролі перебував стан щодо укладення та реєстрації 

колективних договорів. На даний час в районі зареєстрували колективні договори 

282 підприємств. З питань додержання трудового законодавства на підприємствах 

району проведено 813 перевірок. 
 

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 135 штатних одиниць.  

За звітний період на службу в органи місцевого самоврядування було 

призначено 21 посадову особу у тому числі, за результатами конкурсу 20 осіб; 1 

посадову особу затверджено радою. 

Звільнено 7 посадових осіб, із них за власним бажанням - 3 чол., за 

переведенням до виконкому Криворізької міської ради - 2 чол., 2 посадові особи 

за переведенням до інших державних органів. 

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 2016 році підвищили свій кваліфікаційний рівень 8 

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 корупції»; 

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

декларацій про майно, доходи, витрати і зобов‟язання фінансового характеру за 

2015 рік;  

- 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 звітний період не 

було. 

З метою вивчення особистих якостей та набуття практичних навиків 

протягом року проводилося стажування посадових осіб. Усього за звітний період 

у різних структурних підрозділах простажувалося 16 посадових осіб,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

з них  – 15 переведено на вищу посаду. 
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Здійснювався постійний контроль за своєчасним присвоєнням чергових 

рангів посадових осіб місцевого самоврядування, так протягом звітного періоду 

35 особам присвоєно ранги посадових осіб місцевого самоврядування  

З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб виконкому у 

грудні 2016 року було проведено щорічне оцінювання виконання посадовими 

особами покладених на них завдань та обов'язків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з оригіналом 

Завідувач загального відділу 

______________І.І. Тітова 

 


