ДОПОВІДЬ
«Про виконання програми соціально-економічного
і культурного розвитку району в 2018 році»

-

Головними умовами соціально-економічного і культурного розвитку
району є забезпечення відповідного життєвого рівня мешканців району,
соціальних гарантій, поліпшення соціального обслуговування, стабільний
розвиток систем життєдіяльності району, виконання бюджетних програм
розвитку.
Незважаючи на складну ситуацію нам вдається підтримувати сталість
соціально-економічного і культурного розвитку району
Ми співпрацюємо з нашими мешканцями, як з рівноправними
партнерами по вирішенню питань районного та місцевого значення.
Окремо хочу зупинитись на збереженні та ефективному використанні
обՙєктів комунальної власності міста, що знаходиться на території району.
Згідно з рішенням виконкому Криворізької міської ради від 10.01.2018
№ 21 «Про затвердження переліків підприємств, закладів і установ
комунальної власності міста, що перебувають в управлінні уповноважених
органів: відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради та
виконкомів районних у місті рад», зі змінами в управлінні уповноважених
органів виконкому районної в місті ради перебувають:
І. Соціальний захист населення (управління праці та соціального
захисту населення виконкому Довинцівської районної в місті ради):
1. Комунальна
установа
«Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі»
Криворізької міської ради (вул. С.Тільги, 71 а).
ІІ. Освіта (відділ освіти виконкому Довгинцівської районної в місті
ради):
дошкільні навчальні заклади, всього 19;
загальноосвітні навчальні заклади, всього 12;
навчально-виховні комплекси, всього 4;
позашкільні навчальні заклади, всього 5;
ІІІ. Житлово-комунальне господарство
1. Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація
№ 45» (б-р. Європейський (Кірова), 3) підприємство не виконує функції
обслуговуючої організації, а займається претензійно-позовною роботою та
стягненням боргів населення, що накопичились перед підприємством за
минулі роки.
Слід зазначити, що на території району розташовані підприємства,
заклади і установи комунальної власності міста, що перебувають в
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управлінні уповноважених органів: відділів, управлінь, інших виконавчих
органів міської ради, а саме:
І. Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької
міської ради
1. Комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами»
Криворізької міської ради (вул. Привітна, 56).
ІІ. Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради
1. Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня №10» Криворізької
міської ради (вул. Вернадського, 141а);
2. Комунальний заклад «Криворізька міська дитяча лікарня №2»
Криворізької міської ради (вул. Степана Тільги, 71).
ІІІ. Управління культури виконкому Криворізької міської ради
1. Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради (пр-т Гагаріна, 68);
2. Комунальний позашкільний мистецький навчальний заклад
«Криворізька міська музична школа №11» Криворізької міської ради (вул.
Кокчетавська, 14).
ІV. Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
1. Комунальний заклад «Інноваційно-методичний центр» Криворізької
міської ради (вул. Ярослава Мудрого, 83).
V. Відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізької міської ради
1. Комунальне підприємство «Міський тролейбус» (вул. Дніпровське
шосе, 22).
На балансовому обліку виконавчого комітету районної в місті ради
обліковується нерухоме майно на загальну суму 18 млн. 949 тис. грн.:
В тому числі:
- земельна ділянка під розміщення адміністративної будівлі
виконавчого комітету вартістю 7 млн. 613 тис. грн.;
- адміністративні будівлі за адресами вул. Дніпровське шосе, 11 та 16
вартістю 6 млн. 783 тис.грн., призначені для розміщення службових
приміщень виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту
населення;
- житло з фонду соціального призначення, придбане за рахунок
субвенції з державного бюджету для забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування вартістю 845 тис. грн.
- об’єкти благоустрою загальною вартістю 3 млн. 707 тис. грн. з них:
- 66 зупиночних павільйонів вартістю 934 тис. грн.
- 16 дитячих та спортивних майданчиків вартістю 2 млн. 60 тис. грн.
- 8 пам’ятників та меморіалів вартістю 172 тис. грн.
- громадська вбиральня вартістю 5 тис. грн.
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- 2 багатофункціональні майданчики для вигулу та дресування собак,
розміщені на мкрн. Східний - 1,2,3 вартістю 534 тис. грн.
За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на виконання
доручень виборців депутатами обласної ради в 2017 році придбано 3 дитячих
та спортивних майданчиків на загальну суму 360 тис. грн., в 2018 році 1
дитячий майданчик вартістю 307 тис. грн. та майданчик для гри в стрітбол на
суму 110 тис. грн.
За рахунок коштів міського бюджету в 2017 році придбано 5 нових
зупиночних павільйонів на суму 189 тис. грн., в 2018 році – 6 зупиночних
павільйонів вартістю 227 тис. грн.
Станом на 01.11.2018 в районі налічується 33 вільні приміщення
комунальної власності міста загальною площею 5 тисяч 296 м2. Вільні
приміщення, перебувають у задовільному стані, їх охорона здійснюється
балансоутримувачами. З метою ефективного використання, недопущення
існування покинутих напризволяще об’єктів комунальної власності міста, що
розташовані на території району та забезпечення схоронності об’єктів
нерухомості та інших основних засобів комунальних підприємств, закладів
та установ, щомісяця до 25 числа оновлюється реєстр вільних нежитлових
приміщень, які можливі для передачі в орендне користування т
направляється до виконкому Криворізької міської ради.
З 2004 по 2017 рік органом приватизації - управлінням Комунальної
власності міста виконкому Криворізької міської ради прередано у приватну
власність (продано) по Довгинцівському району 83 об'єкта комунальної
власності міста загальною площею 15 тисяч 525 м2 , кошти отримані від
продажу комунального майна були перераховані до міського бюджету. У
2018 році приватизації об’єктів комунальної власності міста на території
району не проводилось.
В районі розроблено та затверджено Програму соціально-еконічного і
культурного розвитку району на 2017-2019 роки
Метою Програми є створення умов для розвитку виробництва в
районі, підвищення ефективності використання фінансового ресурсу,
направленого на відновлення та подальший розвиток інфраструктури,
підвищення якості послуг (медичних, освітніх, культурних тощо), що
надаються населенню та посилення соціального захисту громадян.
Це дасть змогу, в кінцевому результаті підвищити якість життя
населення, забезпечити умови для подальшого економічного і духовного
розвитку району, посилити систему соціального захисту населення.
Заходи, передбачені в Програмі, спрямовані реалізацію економічного і
соціального розвитку району у 2018 році.
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Фінансові ресурси
Фінансовий ресурс районного бюджету сформовано з урахуванням
змін, внесених до Податкового та Бюджетного кодексів України та інших
законодавчих актів.
Протягом 9 місяців 2018 року до районного у місті бюджету надійшло
коштів у сумі 248 млн. 991 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду
бюджету – 248 млн. 752 тис. грн., спеціального фонду – 238 тис. грн.
За січень - вересень 2018 року до загального фонду районного у місті
бюджету надійшло коштів по власним та закріпленим доходам у сумі
8 млн. 23 тис. грн. при планових показниках 7 млн. 933 тис. грн., виконання
складає 101,1 %, у тому числі:
1.Місцеві податки:
1.1 податок на майно:
1.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при
планових показниках 2 млн. 307 тис. грн., фактично надійшло
2 млн. 554 тис. грн., виконання складає 110,7 %.
1.1.2. Плата за землю – при планових показниках 5 млн. 471 тис. грн.,
фактично надійшло 5 млн 235 тис. грн., виконання складає 95,7 %.
1.2. Туристичний збір – при плані 40 тис. грн., надійшло коштів в сумі
42 тис. грн., виконання складає 105,8 %.
2. Адміністративні штрафи та інші санкції – при плані 13 тис. грн.,
надійшло коштів в сумі 55 тис. грн., виконання плану становить 415,6 %.
3. Плата за надання інших адміністративних послуг, при плані
101 тис. грн. надійшло коштів в сумі 135 тис. грн., виконання становить
133,2 %.
За січень - вересень 2018 року районним бюджетом отримано
міжбюджетних трансфертів у сумі 240 млн. 729 тис. грн., або 95,4 %
планових показників (план 252 млн. 209 тис. грн.).
До спеціального фонду районного бюджету надійшло 238,6 тис. грн.
Видатки загального фонду районного бюджету за звітний період
склали 245 млн. 270 тис. грн., або 95,0 % до плану (258 млн. 174 тис. грн.).
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 9 місяців поточного
року спрямовано 23 млн.679 тис. грн., що становить 84,2 % від загальної
суми видатків без урахування сум субвенцій з місцевого бюджету. Витрати
на медикаменти і харчування профінансовані стовідсотково до плану
відповідно 0,7 тис. грн. та 151 тис. грн. Установами бюджетної сфери, що
утримуються за рахунок коштів районного у місті бюджету, протягом 9
місяців 2018 року сплачено за спожиті теплоенергоносії – 647 тис. грн.
Видатки
спеціального
фонду
районного
бюджету
склали
3 млн. 146 тис. грн. (з них: власні надходження бюджетних установ –
200 тис. грн., бюджет розвитку – 2 млн 945 тис. грн.).
Розвиток сектору економіки та земельних відносин, будівництво, малий та
середній бізнес
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Головною метою діяльності економічного сектору є формування умов
для відновлення сталого розвитку промислового виробництва із
застосуванням інноваційних технологій, підтримка розвитку перспективних,
конкурентоспроможних підприємств, збереження тенденції нарощування
обсягів промислового виробництва за рахунок використання наявних
потужностей та розширення виробництва, пропагування позитивного досвіду
підприємств, які мають сучасні системи управління, випускають якісну та
безпечну продукцію, перебудовують власне виробництво відповідно до
вимог європейських стандартів і норм, покращення інвестиційного іміджу
району шляхом популяризації і позиціювання району, як привабливого для
інвестування та поширення інформації про наявні інвестиційні можливості
району.
Виробництво промислової продукції в районі представлено
промисловими підприємствами: ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» та
ПрАТ «Криворізький суриковий завод».
Станом на 01.10.2018:
- обсяг виробництва промислової продукції по промисловим підприємствам
району склав 833 млн. 928 тис.грн., що на 12 % менше за аналогічний
показник минулого року (946 млн. 766 тис.грн.);
- обсяг реалізованої продукції по промисловим підприємствам району
склав 879 млн. 779 тис.грн., що на 29% меньше за аналогічний показник
минулого року (1 млрд. 235 млн. 375 тис.грн.)
На території району за замовленням управління капітального
будівництва міськвиконкому введена в експлуатацію газифікація вулиць
Літке-Лугова, Лугова-Лафарга.
Ведуться проектні роботи з реконструкції привокзальної площі
залізничного вокзалу «ст. Кривий Ріг-Головний» – освоєння коштів складає
2,15 тис.грн. при ліміті на рік 592,15 тис.грн..
Розпочато нове будівництво інженерних мереж та споруд, благоустрій
для садибного будівництва по вул. Симонова (учасникам АТО) — освоєння
коштів складає 32,6 тис.грн. при ліміті 4200,00 тис.грн.
Ведуться роботи з реконструкції котельні «Механобрчормет»,
розташованої по вул. Телевізійній, 3: освоєння коштів складає 42,1 тис.грн.
при ліміті 100,0 тис.грн.
Ведуться проектні роботи щодо реконструкції приміщень під
амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги № 5» по вул.
Вернадського, 141в - освоєння складає 62,3 тис.грн. при ліміті 382,88
тис.грн.).
В районі функціонує понад 900 об'єктів малого та середнього бізнесу,
які забезпечують соціально-економічний розвиток району та всі необхідні
потреби для проживання. Кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців близько 3500, в яких працює 6 тисяч найманих працівників. Від
підприємницької діяльності до бюджету району з початку року надійшло
близько 10 млн. грн, (земельний податок, податок на нерухоме майно), що
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складає майже 40% надходжень в районний бюджет. Основна частина
об’єктів припадає на роздрібну торгівлю, побутові послуги додатково у
2018 році відкрито 12 об’єктів бізнесу.
В Довгинцівському районі понад 30 об'єктів малого та середнього
являються учасниками проектів «Зігріємо турботою ветерана», «Найкраще –
дітям», «Кривий Ріг - місто дитячих розваг», «Підприємницький воркшоп». У
звітному періоді організовано торговельне забезпечення 16 районних та
загальноміських заходів, 7 міських виставок-ярмарок в яких брали участь
понад 40 суб’єктів господарювання району.
З початку року проведено понад 100 рейдових обстежень у 700
об’єктах бізнесу. За виявленими порушеннями, які не усунули підприємці
направлено 38 листів до органів державного нагляду (контролю), районного,
міського відділів поліції. До порушників законодавства у сфері
підприємницької діяльності вжито фінансових санкцій на суму понад 100
тис.грн.
З питань захисту прав споживачів розглянуто 258 звернень громадян
після своєчасного втручання та надання консультацій підприємцями:
замінено неякісних товарів на суму 10,0 тис.грн.; відремонтовано - на суму
55,0 тис.грн.; повернуто коштів на суму 19,0 тис.грн.
Не залишається поза увагою робота ринків району. Проводиться
інвентаризація торговельних місць, загальна кількість яких складає 857 місць
20% з яких відведено для сільгоспвиробників.
З метою упорядкування торгівельної діяльності, легалізації
торговельної діяльності, забезпечення належного санітарного стану,
благоустрою територій району зосереджена увага на ліквідації стихійної
торгівлі в районі. Основним проблемним осередком якої є привокзальна
площа ст. Кривий Ріг-Головний, вулиці Залізничників, Серафимовича.
Умови соціально-економічного і культурного розвитку району
Житлово-комунальне господарство, благоустрій
Виконком районної в місті ради розробляє комплексні програми і
плани з благоустрою району, організації заходів та контроль за їх
проведенням.
У 2018 році виконкомом Довгинцівської районної в місті ради
організовано виконання наступних заходів з благоустрою території району:
В рамках договору соціального партнерства з підприємством
«Метінвест» проводяться роботи з реконструкції пішохідних доріжок у
сквері ім. Гутовського на мкр. Східний 3 (укладання тротуарної плитки),
також планується встановлення 4 кованих альтанок та 57 лавок зі спинками;
За рахунок субвенції з обласного бюджету встановлено дитячий
майданчик, майданчик для гри в стрітбол та зовнішнє освітлення в зеленій
зоні між магазином «Фреш» та КЗШ №130;
ПАТ «ХайдельбергЦемент» виконано ремонт дитячого майданчика в
районі буд. 42 по вул. Дніпровське шосе.
Виконано поточний ремонт асфальтного покриття центральних доріг:
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вул. Милашенкова – улаштування 4 934, м2, ямковий ремонт 80 м2;
вул. Водоп'янова – улаштування 2 613 м2, ямковий ремонт 318 м2;
вул. Кокчетавська – улаштування 4 653, м2, ямковий ремонт 120 м2;
вул. Мухіної – улаштування 1 520 м2;
Виконано поточний ремонт асфальтного покриття вулиць приватного
сектору:
вул. Ю. Долгорукого – улаштування 4553 м2;
вул. Колійна, 26-52 – улаштування 1 463 м2
Проведено утримання доріг, ямковий ремонт, заливання швів:
вул. Дніпровське шосе –улаштування 3059 м2; ямковий ремонт 1571 м2;
пр. Гагаріна – ямковий ремонт 558 м2;
вул. Серафімовича – ямковий ремонт 359 м2;
Об’їзна дорога – ямковий ремонт 74 м2;
вул. Магістральна – ямковий ремонт 192 м2, улаштування 95 м2;
вул. Соборності – ямковий ремонт 160,2 м2;
Виконано ремонт асфальтного покриття:
вул. Мухіної, 8, 17, 16 – улаштування 1039 м2
вул. Героїв АТО, 122 – улаштування 354,0 м2
вул. Кокчетавська, 29 – улаштування 520,0 м2
пл. Героїв Кривбасу – улаштування 2 300,0 м2
Встановлено:
234 нових світильників, виконано заміну 1262 ламп різних типів та
1100 м електричної мережі.
В парку Ювілейний встановлено 32 лавки для відпочинку та 15 урн
для сміття.
Виконано поточний ремонт 13 дитячих майданчиків, які знаходяться на
балансі виконкому Довгинцівської районної у місті ради, 9 зупиночних
павільйонів, пам’ятників БМ-13 «Катюша», «Паротяг» та пам’ятник
«Афганцям» у парку Ювілейний.
Придбано та встановлено 6 зупиночних павільйонів, 19 щитів з назвою
зупинок та 4 модульні туалети для використання на районних заходах.
Придбано 241 дорожніх знаків, станом на 09.10.18 встановлено 148
знаків.
На засіданнях районної ради затверджено 9 схем дорожнього руху, по 6
із них вже встановлено дорожні знаки. 8 схем розроблено за бюджетні кошти.
Гуманітарна сфера
Діяльність закладів охорони здоров’я району у 2018 році спрямована на
втілення в життя медичних програм, які передбачають здійснення заходів
щодо поліпшення стану здоров’я населення, зниження рівнів захворюваності,
інвалідності та смертності, забезпечення функціонування галузі в сучасних
економічних умовах, раціональну та ефективну організацію медичного
забезпечення населення, задоволення його потреб в медичній допомозі та
охороні здоров’я, створення умов щодо формування здорового способу
життя.
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В рамках партнерства міста зі Світовими банком 10 серпня 2018 року
у військовому містечку-33, відкрито амбулаторію загальної практикисімейної медицини № 8 комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 5» Криворізької міської ради.
Вартість робіт становила 8 млн. грн., сума освоєних бюджетних коштів на
закупівлю нового обладнання з початку року становить 1,3 млн. грн.
Для зручності пацієнтів в приміщенні амбулаторії функціонує аптечний
пункт КП «Фармація».
Територія обслуговування до 80% - приватний сектор. Найдовша
відстань до амбулаторії 3 000 м., а найменша відстань до амбулаторії 10 м.
Амбулаторія забезпечена медичним та технічним обладнанням:
оргтехніка; мобільні телефони для медперсоналу та реєстраторів;
аналізатором
крові,
глюкометрами,
телеметричними
пристріями;
тонометрами, ЛОР та офтальмологічним обладнанням офісними та
медичними меблями.
З метою підвищення якості медичних послуг в закладах охорони
здоров’я оновлюється матеріально-технічна база та проводяться ремонтні
роботи, а саме:
КЗ «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської
обласної ради» - облицьовано цоколь головного корпусу – вартість робіт
склала 55 тисяч грн. та виконано капітальний ремонт м’якої покрівлі закладу.
Вартість капітального ремонту закладу склала 1 млн. 500 тисяч грн.
КЗ «Криворізький
дитячий
туберкульозний
санаторій
№ 1»
Дніпропетровської обласної ради» - проведено поточний ремонт
внутрішнього пожежного водогону будівлі на загальну суму 46 тис.грн.
До кінця року заплановано проведення капітального ремонту
внутрішніх мереж електропостачання будівлі. Для потреб закладу придбана
пральна машина на загальну суму 5,8 тис.грн.
КЗ «Криворізька міська дитяча лікарня № 2» Криворізької міської ради
- у стаціонарі педіатричного відділення виконано косметичний ремонт
кімнати для зберігання дитячого харчування, санітарних кімнат,
маніпуляційного кабінету, палат стаціонару, встановлено 4 автономних
водонагрівача, замінено лінолеум коридору ІІІ поверху. У кабінеті забору
крові
клініко-діагностичної
лабораторії
встановлено
автономний
водонагрівач та замінено змішувач для води. Проведено заміну раковини,
змішувача для води та встановлено бактерицидну лампу в кімнаті зберігання
медичних відходів.
Також на стадії завершення капітальний ремонт амбулаторії загальної
практики сімейної медицини № 4 КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги №5» Криворізької міської ради» (вул. С.Тільги, 71 «Б»), вартість
робіт становила 3,8 млн.грн. (кошти міського бюджету).
Освіта
Пріоритетними завданнями освітньої галузі району є оптимізація
мережі загальноосвітніх навчальних закладів, створення умов для рівного
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доступу на здобуття дітьми якісної дошкільної, загальноосвітньої та
позашкільної освіти, безперервне підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, зміцнення матеріально – технічного та навчально – методичного
забезпечення навчальних закладів, національно-патріотичне виховання
учнівської молоді, забезпечення соціального захисту учнів.
У 2018 році освітні послуги мешканцям району надаються у 41 закладі
освіти, а саме:
- у 16-ти закладах загальної середньої освіти (377 класів, 9919 здобувачів
освіти);
- у 20-ти закладах дошкільної освіти (174 групи, 3851 дитина);
- у 5-ти закладах позашкільної освіти (307 груп, 4306 вихованців).
Протягом останніх років мережу закладів освіти повністю збережено.
Крім того, збільшено до 38 кількість груп подовженого дня для 1140 учнів
шкіл; працюють 20 спеціальних класів, 33 спеціальних і 12 санаторних груп
для 981 дитини з особливими освітніми потребами.
Також на базі Криворізької радіотехнічної школи товариства сприяння
оборони України відкрито Державний професійно-технічний навчальний
заклад «Криворізький навчально-виробничий центр» (група - перукарі та
перукарі - модельєри).
Усього в галузі освіти району працюють 2308 працівників. З
державного та міського бюджетів на виплату у 2018 році заробітної плати з
нарахуваннями передбачено 241 млн. 038 тис. 879 грн.
З початку поточного року для функціонування закладів освіти району
освоєно 214 млн. 306 тис. 506 грн. (з них 1 млн. 377 тис. 737 грн. з бюджету
розвитку). Зокрема для покращення матеріально-технічної бази за 9 місяців
2018 року освоєно:
- 3 млн. 491 тис.490 грн. на придбання матеріалів, обладнання,
інвентарю та медикаментів;
- 1 млн. 377 тис. 737 грн. на капітальні видатки та ремонти;
- 5 млн. 478 тис. 187 грн. на оплату послуг (крім комунальних);
Крім того, освоєно 9 млн. 964 тис. 490 грн. на оплату продуктів
харчування, 18 млн. 784 тис. 548 грн. на оплату комунальних послуг
(опалення, водо-постачання та водовідведення, електроенергія), 268 тис. 881
грн. на відрядження та курси підвищення кваліфікації працівників.
Переможцями конкурсу проектів «Громадський бюджет» освоєно
1 млн. 377 тис. 737 грн. коштів на придбання обладнання і предметів
довготривалого користування, проведення капітальних ремонтів (КСШ №9,
КЗШ №130, КПГ, ДНЗ №№88, 133, 210).
Відповідно до повноважень органів місцевого самоврядування та
органів управління освітою з початку 2018 року забезпечувалось утримання
закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, розвиток
їхньої матеріально-технічної бази.
Культура, спорт, підтримка дітей та молоді
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Головними напрямами в галузі культури є збереження та розвиток
мережі закладів культури району; покращання матеріально-технічної бази, а
саме оснащення установ та закладів галузі комп’ютерною технікою,
придбання музичних інструментів, сценічних костюмів, відео проекційної та
мультимедійної апаратури, поповнення фондів бібліотек та музеїв,
вдосконалення формату районних свят, впровадження нових творчих
проектів, забезпечення умов для ефективної роботи професійних і
аматорських колективів, самореалізації творчих особистостей, розширення
програми культурного обміну, впровадження інноваційних технологій для
удосконалення рівня бібліотечного обслуговування.
В районі діють 5 бібліотек-філіалів КЗК «Міська бібліотека для
дорослих» КМР, 3 бібліотеки-філіали КЗК «Міська дитяча бібліотека» КМР ,
телерадіокомпанія «Рудана», комунальний позашкільний мистецький
навчальний заклад «Криворізька міська музична школа № 11» Криворізької
міської ради, в якій навчається 310 учнів, працює 13 творчих колективів:
старший та молодший струнний ансамблі, молодший та старший хори,
камерний оркестр, старший та молодший ансамблі гітаристів, старший та
молодший ансамблі домристів, оркестр народних інструментів, ансамбль
саксофоністів, ансамбль віолончелістів, духовий оркестр.
На мікрорайоні «Східний-2» відбулося урочисте відкриття бібліотекифіліалу №10 КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської ради –
центру сучасного дозвілля «Бібліограйка», який облаштований за усіма
сучасними вимогами щодо функціональності.
На території району розташовано 35 пам'яток культурної спадщини, з
них пам’ятників, пам’ятних знаків – 17, споруд – 2, пам’яток археології
(кургани) – 2, меморіальних дошок - 14. У 2018 році планується відкриття ще
однієї меморіальної дошки на будівлі КНВК № 81.
Основний акцент у розвитку фізичної культури та спорту зроблено на
відновленні, розширенні й створенні спортивної інфраструктури. В районі
розроблено та впроваджено систему масових багатоступеневих змагань.
Протягом 2018 року проведено 58 спортивно-масових заходів та
змагань на першість району, в яких було задіяні біля 6 тис. чоловік. На
придбання кубків, медалей, м’ячів для нагородження переможців та призерів
районних змагань, використані бюджетні кошти в сумі 39,6 тис. гривень.
За підримки Громадського союзу «Зелений центр Метінвест»,
субвенції Дніпропетровської обласної ради збудовано нові спортивні
майданчики на мікрорайоні «Східний, 2» – це тренажерний майданчик,
майданчики для гри в стрітбол, міні-футбол і волейбол.
За активної участі громадськості району в
рамках проведення
конкурсу проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2018 році
було виконано капітальний ремонт спортивного залу КЗШ № 130,
завершується капітальний ремонт спортивного залу Криворізької
педагогічної гімназії.
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Ведеться реконструкція майданчика для гри в міні-футбол зі штучним
покриттям Криворізької загальноосвітньої школи № 130 (бюджет міста).
За підтримки та ініціативи депутата Криворізької міської ради
відремонтовано стадіон Криворізького фізкультурно-спортивного клубу
«Локомотив».
Виконано роботи з ремонту та благоустрою 15 шкільних спортивних
комплексів (85 майданчиків – 100% від загальної кількості) та 9 спортивних
майданчиків за місцем проживання – 100 %. Всього до заходів з благоустрою
спортивних майданчиків було залучено 945 осіб. Використано
позабюджетних коштів у сумі 11,4 тис. грн.
Основним пріоритетом держави є міцна родина, щаслива та здорова
дитина,
підвищення
престижу
сім’ї,
відповідальне
батьківство,
вдосконалення механізмів соціальної підтримки сімей, які опинились у
складних життєвих обставинах, забезпечення дітей якісними оздоровчими
послугами, створення сприятливих умов для формування свідомого
ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками,
залучення молоді до вирішення актуальних проблем, поширення та
удосконалення механізму протидії насильству в сім’ї та торгівлі людьми,
формування гендерної культури населення, стовідсоткове влаштування
посиротілих дітей у сімейні форми виховання, створення дитячого будинку
сімейного типу.
На первинному обліку в службі у справах дітей виконкому
Довгинцівської районної в місті ради перебуває 245 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. З них проживають в сім’ях родичів –
1, під опікою – 170, в дитячих будинках сімейного типу – 31, в прийомних
сім’ях – 19, в державних закладах – 24.
На території Довгинцівського району функціонують три дитячі
будинки сімейного типу, в яких виховується 19 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та шість прийомних сімей, в яких
виховується 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Постанов Кабінету
Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження
Положення про дитячий будинок сімейного типу», зі змінами, та 15
листопада 2017 року №877 «Про затвердження порядку та умов надання у
2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення
житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» в районі буде придбано будинок для
створення дитячого будинку сімейного типу, в якому десять дітей-сиріт та
дітей, позбавленних батьківського піклування зможуть відчути родинне
тепло та любов прийомних батьків.
Протягом 2018 року було усиновлено 3 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
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На обліку в службі у справах дітей виконкому районної в місті ради
перебуває 96 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах.
З початку 2018 року виявлено 14 дитини зазначеної категорії, з них 4
дітей, які зазнали насильства в сім’ї, 10 дітей, в сім’ях яких батьки
ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків.
Протягом 2018 року знято з обліку 15 дітей, які перебували у складних
життєвих обставинах.
За 2018 рік направлено до Довгинцівського районного суду 9 позовів
щодо позбавлення батьківських прав 10 осіб відносно 11 дітей. Сім позовів
задоволено, позбавлено 9 батьків відносно 11 дітей, 5 перебувають на
розгляді в Довгинцівському районному суді. Також підготовлено 22
висновків до суду про доцільність позбавлення батьківських прав батьків за
позовами одного з подружжя.
11 дітей вказаної категорії направлено до центрів соціальнопсихологічної реабілітації дітей. Після проведеної комплексної роботи з
батьками, 6 дітей повернено батькам.
Протягом 2018 року проведено 15 зустрічей в 14 навчальних закладах
району у формі роботи «Єдиний комплексний день служби у справах дітей в
загальноосвітньому навчальному закладі». Проведеними інформаційними
зустрічами охоплено понад 862 (9 зустрічей) батьків та профілактичнороз’яснювальною роботою охоплено 432 (6 зустрічей) учнів старших класів.
З метою подолання ознак складних життєвих обставин в сім’ях,
забезпечення додаткових соціальних гарантій дітей із функціональнонеспроможних сімей та родин, які мають проблеми соціально-побутового
характеру, Довгинцівською районною в місті радою було прийнято
відповідну Програму, якою передбачено реалізацію державних гарантій і
конституційних прав дітей у сумі 79 800 грн. у тому числі: проведення
районних заходів «Спорт замість вулиць» - 5 500 грн.; безкоштовне
харчування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах – 32 500
грн.; проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей – 7 500 грн.;
проведення районних заходів до Дня знань – 12 300 грн.; проведення
районних святкових новорічних заходів – 22 000 грн.
В рамках проведення заходів до Дня знань, за рахунок коштів
районного бюджету, було придбано канцелярські товари на загальну суму 9
999 грн. 97 коп.для вручення їх дітям-сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування.
Діти, які опинились у складних життєвих обставинах та стали
учасниками розважальних заходів до дня захисту дітей, отримали 63 призиподарунки, придбаних на загальну суму 7 500 грн.
З метою збереження житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування, ведеться єдиний електронний банк – реєстр такого
житла. Згідно з реєстром станом на 01.10.2018 за 152 дитиною-сиротою та
дитиною, позбавленою батьківського піклування, зберігається житло, з них
33 власники та співвласники житла, що складає 21 % від загальної кількості
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дітей, за якими зберігається житло, 119 мають право користування житлом,
що складає 79%.
На теперішній час на квартирному обліку у виконкомі Довгинцівської
районної у місті ради перебуває 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування та 80 осіб з їх числа.
В цьому році різними видами відпочинку та оздоровлення охоплено
понад 7 тисяч чоловік, що становить 74% від загальної кількості дітей
шкільного віку, що на 14 % більше ніж торік. Щороку збільшується кількість
коштів виділених із районного бюджету на оздоровлення дітей.
З метою організації відпочинку, зайнятості та соціального захисту дітей
облікових категорій, влітку 2018 року було забезпечено безкоштовним
харчуванням дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах на
загальну суму 32 5000 грн., з розрахунку 25 грн. щоденно на дитину.
Протягом І-ІІ зміни у пришкільних таборах з денним перебуванням на
базі загальноосвітніх навчальних закладів району було охоплено
відпочинком та безкоштовним харчуванням 88 дітей саме, які стоять на
обліку у службі у справах дітей виконкому Довгинцівської районної в місті
ради.
В районі створений та діє молодіжний виконком, створено районний
осередок громадської організації «Січ» м. Кривого Рогу із числа кращої
молоді, яка працює на підприємствах, установах та закладах освіти району.
Соціальне забезпечення, надання відповідних послуг у громадській
приймальні управління праці та соціального захисту населення
На обліку в районі перебуває:
одержувачів державних соціальних допомог – 6060 осіб;
одержувачів субсидій – 4179 сімей;
інвалідів – 4273 особи, в тому числі 395 дітей;
внутрішньо-переміщених осіб - 1014 осіб/684 сім’ї;
громадян пільгової категорії - 24866 осіб, з них:
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - 628 осіб;
ветерани війни – 2769 осіб (інвалідів війни - 185, учасників бойових дій 1467, учасників війни - 701, сімей загиблих (померлих) - 416).
Ведеться прийом учасників антитерористичної операції, яким
встановлено статус учасника бойових дій, інваліда війни, члена сім’ї
загиблого (померлого).
В Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на
пільги, внесена інформація на:
інвалідів війни АТО – 25 осіб (ІІ гр. - 3, ІІІ гр. - 22);
учасників бойових дій АТО - 747 осіб;
сімей загиблих учасників АТО - 22 (41 осіб).
687 учасникам антитерористичної операції надана допомога в
оформленні документів для отримання матеріальної допомоги для вирішення
матеріально-побутових питань та матеріальної допомоги на лікування за
рахунок міського бюджету на загальну суму 3 млн. 500 тисяч гривень
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Для 7 учасників антитерористичної операці на отримання послуги з
психологічної реабілітації укладено 7 договорів на 54 тис.170 грн.
Укладено договір на послугу з професійного навчання 3 учасникам
антитерористичної операції на 21 тис. 258 грн.
10 учасників антитерористичної операції забезпечені санаторнокурортним лікуванням. За 9 місяців 2018 року за рахунок районного бюджету
надано матеріальну допомогу 155 сім’ям на суму більше 99 тис. грн.

