Звіт
районної держаної адміністрації про здійснення районною державною адміністрацією
делегованих їй районною радою повноважень за 2018 рік
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Роздільнянська районна державна адміністрація здійснює повноваження, які делеговані їй
районною радою відповідно до Конституції України в обсягах і межах, передбачених
статтею 44 Закону України "Про місцеве
самоврядування
в
Україні" згідно з
рішенням районної ради від 01 березня 2011 року № 60-VІ «Про делегування районній
державній адміністрації окремих повноважень районної ради», відповідно до статті 34
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районні державні адміністрації
здійснюють повноваження, делеговані їм відповідними районними радами. Делегування
радами повноважень місцевим державним адміністраціям супроводжується передачею
фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних
для
їх
здійснення.
1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного
та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, проектів рішень, інших
матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання рішень ради;
З метою розвитку економічної і соціальної сфери району та вирішення актуальних
проблем протягом 2018 року затверджено низку важливих для району програм:
№ з/п

1.

7.

№ рішення, яким
затверджено
Програму
Районну програму розвитку туризму в Роздільнянському Рішення №596-VII
від 28 березня 2018 р.
районі на 2018-2020 роки
Назва Програми

2.

Районна програма сприяння функціонуванню управління Рішення №598-VII
соціального захисту населення Роздільнянської районної від 28 березня 2018р.
державної адміністрації

3.

Районна
програма
з
утворення(оновлення) Рішення № 666 -VII
містобудівної документації територій та містобудівного від 27 квітня 2018 р.
кадастру Роздільнянського району на 2018-2019 роки

4.

Районна програма сприяння розвитку інститутів Рішення № 827-VII
громадянського суспільства Роздільнянського району на від 27листопада 2018
року
2018-2020 роки

5.

Районна програма взаємодії органів виконавчої влади і Рішення № 584 -VII
органів місцевого самоврядування та сприяння від 28 березня 2018 р.
соціально-економічного розвитку Роздільнянського
району на 2018 рік

6.

Районна програма цивільного захисту, техногенної та Рішення № 710 - VII
пожежної безпеки Роздільнянського району на 2018 - від 08 червня 2018 р.
2021 роки
Районна цільова програма «Здоров’я» на 2014 - 2018

Рішення № 580-VII
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роки в новій редакції

від 28 березня 2018 р.
«Безпечна Рішення № 668-VII
від 27 квітня 2018р.

8.

Районна
комплексна
Роздільнянщина» на 2018 рік

9.

Районна цільова програма “Доступна медицина” на Рішення №821-VІІ
2019-2021 роки
від 27 листопада 2018
р.

програма

Крім того, протягом 2018 року внесені зміни до наступних районних програм:
Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017 2021 роки (рішення від 27 квітня 2018 року №669-VII, 31 липня 2018 року №721- VII);
Програми розвитку малого та середнього підприємства Роздільнянського району» на
2017-2020 роки (рішення від 08 червня 2018 року №711- VII);
Районної Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
Роздільнянського району на 2018-2021 роки (Рішення №756-VII від 14 вересня 2018 року);
Програми «Розвиток освіти Роздільнянського району на 2015-2018 роки (рішення
№757-VII від 14 вересня 2018 року);
Про внесення змін до рішення районної ради від 29 березня 2016 року №84 – VII «Про
затвердження районної програми «Сім’я і молодь Роздільнянщини» на 2016-2020 роки
(рішення № 905-VII від 22 грудня 2018 року).
2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного
розвитку та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального
та культурного розвитку України;
Протягом 2018 року підготовлені:
1. Пропозиції до Комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014-2019
роки (капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) дренажної насосної станції
с.Кучурган Роздільнянського району Одеської області – 4845,12 тис.грн.; капітальний
ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) дренажної насосної станції смт.Лиманське
Роздільнянського району Одеської області – 5229,16 тис.грн.);
2. Пропозиції до загальнодержавної цільової програми «Питна вода України на 20112020 роки» (реконструкція системи водопостачання будівництвом насосної станції ІІІ
підйому в м.Роздільна Одеської області – 50376,396 тис.грн; будівництво розвідної
водопровідної мережі в с.Степанівка Роздільнянського району Одеської області по вулицях
Милолюбівська, Садова з №1 по №24 та провулку Тихому – 4533,51 тис.грн.)
3. Пропозиції до Плану роботи Одеської обласної державної адміністрації з виконання
у 2019-2020 роках завдань Державної стратегії регіонального розвитку України
3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку території
району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
Забезпечення визначених актуальних питань та основних завдань економічного і
соціального розвитку району на 2018 рік закладено в районному та місцевих бюджетах з
урахуванням основних заходів, передбачених у відповідних районних програмах, за
фінансової підтримки з державного бюджету, обласного бюджету та інвестиційних ресурсів.
Аналізуючи виконання економічних та бюджетних показників, можна констатувати,
що в цілому в районі вдалося утримати позитивну динаміку розвитку галузей
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народногосподарського комплексу і забезпечити стабільність ситуації в соціальноекономічній сфері.
Фінанси.
Робота районної державної адміністрації у галузі фінансів спрямована на
забезпечення безперебійного фінансування бюджетних установ і закладів та дотримання
принципу ефективності і цільового використання бюджетних коштів. За 2018 рік досягнуто
позитивних результатів в фінансово-бюджетній галузі, забезпечувалося щомісячне
виконання планових показників по податках та власних доходів.
У звітному періоді доходна частина районного бюджету, в цілому з урахуванням
трансфертів, виконана на 99,4 % до призначень звітного періоду, фактично надійшло
454 777,3 тис. грн., у тому числі до загального фонду районного бюджету надійшло 443 665,5
тис. грн., що складає 99,5%, до спеціального 11 111,8 тис. грн. або 94,7%.
Власних доходів районного бюджету надійшло в загальній сумі 79 518,2 тис. грн., що
становить 102,0%, у тому числі до загального фонду районного бюджету надійшло 76 812,5
тис. грн., що складає 101,5% або на 1 172,0 тис. грн., до спеціального 2 705,7 тис. грн. або
115,5% (власні надходження бюджетних установ).
Надійшло субвенцій та дотацій з Державного бюджету в загальній сумі 327 241,0
тис. грн., в тому числі:
1) Щорічних в загальній сумі 342081,5 тис. грн., з них:
- освітня субвенція в сумі 97 818,5 тис. грн.;
- медична субвенція – 46 154,1тис. грн.;
- субвенція на соціальний захист населення 146233,9 тис. грн.;
- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань – 1389,0 тис. грн.;
- базова дотація – 28417,8 тис. грн.;
- додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 22068,2 тис. грн.
2) Цільових в загальній сумі 11853,8 тис. грн., з них:
- субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій 5006,0 тис. грн.;
- субвенція на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального
житла для дітей-сиріт – 3203,4 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у
сумі 193,9 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету у сумі 1 864,3 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за
рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 165,8 тис. грн.
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони
здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 1 420,4 тис. грн.
3) Із обласного бюджету в загальній сумі 6116,3 тис. грн., з них:
- на фінансування притулку для дітей «Теплий дім» в сумі 1616,3 тис. грн.;
- на виконання інвестиційних проектів (на капремонт дорожнього покриття) в сумі
4500,0 тис. грн.
4) Інша субвенція з бюджетів нижчого рівня – 14797,5 тис. грн., із них загального
бюджету 11301,4 тис.грн., спеціального бюджету 3496,1 тис.грн.
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Загальний фонд районного бюджету Роздільнянського району, без урахування
трансфертів, за 2018 рік виконаний на 101,5% (перевиконання складає 1171,93 тис. грн.) при
плані 75640,53 тис. грн. надійшло 76812,46 тис. грн., що на 15355,0 тис. грн. більше
надходжень минулого року.
У 2018 році обсяг податку на доходи фізичних осіб (що зараховується до районного
бюджету) у структурі доходів районного бюджету становив 99,2%, надійшло – 76183,0
тис.грн., виконання 101,1% (+ 799,1 тис.грн.). До 2017 р. ↑ (+ 15115,1 тис.грн. або 124,8%).
В розрізі питомої ваги платників податку з доходів фізичних осіб відсоток
надходжень складає:
- від не бюджетних установ (промисловості, сільськогосподарські підприємства,
підприємців) – 35,8% або 27235,3 тис. грн.;
- від бюджетних організацій, що фінансуються з державного бюджету (в т. ч. за
рахунок освітньої та медичної субвенцій, базової та додаткової дотації) – 20,6% або 15714,0
тис. грн.;
- від організацій, що фінансуються з державного бюджету (судові та правоохоронні
та інші ) – 18,3% або 13909,4 тис. грн.;
- з доходів фізичних осіб інших ніж заробітна плата (паї) – 8,8% або 6727,3 тис.
грн.;
- з доходів фізичних осіб за результатами річного декларування - 3,6% або 2739,8
тис. грн.;
- від бюджетних організацій, що з фінансуються районного бюджету – 2,5% або
1904,5 тис. грн.;
- від бюджетних організацій, що фінансуються з інших місцевих бюджетів –
10,4% або 7952,7 тис. грн.
В розрізі місцевих бюджетів надійшло податку з доходів фізичних осіб від
наступних рад:
тис. грн.
%
Міська рада
35853,9
47,1
Степанiвська с/рада
9944,4
13,1
Лиманська рада
7576,3
9,9
Кучурганська с/рада
4442,1
5,8
Старостинська с/рада
2463,4
3,2
Єгорiвська с/рада
1864,9
2,5
Бецилівська с/рада
1549,5
2,0
Кошарська с/рада
1627,2
2,1
Яковлiвська с/рада
1473,7
1,9
Єремiївська с/рада
1610,1
2,1
Щербанська с/рада
1231,2
1,6
Понятiвська с/рада
1143,6
1,5
Степова с/рада
838,6
1,1
Новоукраїнська с/рада
845,7
1,1
Виноградарська с/рада
657,3
0,9
Кам`янська с/рада
857,2
1,1
Гаївська с/рада
718,7
1,0
Буцинiвська с/рада
601,8
0,8
Кiровська с/рада
426,1
0,6
Маркiвська с/рада
457,3
0,6
76183,0
100,0
Всього:
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Мають місце факти використання у підприємницькій діяльності незареєстрованої
найманої праці та виплати заробітної плати у «конвертах». З метою усунення цих негативних
явищ здійснювалися цільові заходи щодо легалізації заробітної плати та робочих місць. З
06.09.2018 року, згідно розпорядження голови Роздільнянської районної державної
адміністрації №636/А-2018 від 06.09.2018 року в районі утворена і працює комісія з питань
дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення, забезпечення
виплати заробітної плати та забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
рівня оплати праці і дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати
(до 06.09.2018 року працювала районна робоча група з питань забезпечення реалізації
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в
частині мінімальної заробітної плати, затверджена розпорядженням від 06.02.2017 року
№57/А-2017).
Протягом 2018 року в районі проведено широку інформаційно - роз’яснювальну
роботу серед населення, роботодавців та робітників щодо суворого дотримання вимог
трудового законодавства, на виконання вимог Положення Пілотної компанії з виявлення не
задекларованої праці, яка проводилась на Одещині в рамках проекту МОП «Зміцнення
системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу», у Роздільнянському районі
організовано групу соціальних партнерів, члени якої проводили виїзні зустрічі в робітних
колективах, серед підприємців та населення з роз’ясненнями щодо необхідності належного
оформлення трудових відносин, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, а також
підстав і порядку проведення контрольних заходів, розмірів штрафних санкцій за порушення
трудового законодавства.
За результатами цієї роботи та проведених контрольних заходів Роздільнянською
ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області та ГУ Державної служби з питань праці в Одеській області
за період 2018 року було легалізовано 186 робочих місць, внаслідок чого до районного
бюджету додатково надійшло ПДФО – 37,4 тис.грн.
З метою використання додаткових ресурсів районного бюджету, сформованих на
початок року у вигляді вільних залишків коштів, та коштів від перевиконання доходів
загального фонду протягом року на розгляд районної ради підготовлено та подано 8 проектів
рішень районної ради про внесення змін до показників районного бюджету.
Завдяки проведенню належним чином роботи по мобілізації доходів, збалансованості
показників районного бюджету і одержанню трансфертів з державного бюджету в установах
і закладах, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, здійснено повні розрахунки з
виплати заробітної плати та за спожиті енергоносії. У першу чергу бюджетні кошти
використовувалися на фінансування захищених статей видатків. Заборгованість по вказаних
виплатах відсутня.
Промисловість.
Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за 2018 рік склали
1586424,5 тис. грн., що на 11,7 % більше минулого року. Обсяги реалізації промислової
продукції району становить 2,7% від обсягів реалізації промислової продукції області.
Сільське господарство.
Основу сільського господарства в районі становлять 1 державне та 26
сільськогосподарських підприємств різних форм власності, 248 селянських фермерських
господарств. Всього в районі працює понад 350 виробників товарної сільськогосподарської
продукції.
Загальна площа земель Роздільнянського району становить 136,7 тис.га , в т.ч. землі
сільськогосподарського призначення – 123,0 га (в т.ч. рілля – 91,0 тис.га), землі житлової та
5

суспільної забудови – 3,4 тис.га, землі водного фонду – 1,1 тис.га, землі лісового фонду – 6,1
тис.га, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони – 3,1 тис.га.
В 2018 році сільгосптоваровиробниками району проведено значний обсяг робіт по
вирощуванню зернових колосових. В структурі посівних площ зернові займають 56%.
Збір урожаю по сільгосппідприємствах району за 2018 рік
Культура

Площа, га

Валовий
тонн

озима пшениця
озимий ячмінь
ярий ячмінь
овес
горох
нут
сорго
просо
кукурудза на зерно
гірчиця
озимий ріпак

19473
7175
672
118
1544
73
42
232
273
92
6972

75750
22601
1499
157
1899
87
138
86
955
46
15687

збір

зернових,

Урожайність, ц/га

36,2
31,5
22,3
13,3
12,3
12,0
33,0
3,7
35,0
5,0
22,5

Під урожай 2018 року в сільгосппідприємствах посіяно:
озимих зернових культур – 27028 га;
в тому числі:
озимої пшениці – 19723 га;
озимого ячменю – 7305 га.
Крім того, посіяно 7343 га озимого ріпаку.
На постійному контролі знаходиться стан розрахунків за оренду землі. Станом на
01.01.2019 року укладено 8142 договори оренди землі, нарахована орендна плата в сумі
64334,0 тис. грн., виконання договірних зобов’язань становить 99%. Розрахунки проводяться
у грошовій формі.
За результатами проведених у 2018 році земельних торгів продано право оренди на 45
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною
площею 1007,5 га (у 2017 році – 1 земельна ділянка площею 21,24 га). В результаті аукціону
до місцевих бюджетів надійшло 2 млн. 885 тис. грн., середня ставка орендної плати склала
12,95 % від нормативно-грошової оцінки земельних ділянок.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» райдержадміністрацією
укладено договори оренди на невитребувані земельні ділянки (паї) загальною площею
1281,95 га. Середня ставка орендної плати склала 8% від нормативно-грошової оцінки
земельних ділянок. До сільських бюджетів буде щороку надходити 2705,0 тис. грн. впродовж
всього строку дії договорів оренди.
Обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) в
сільськогосподарських підприємствах у січні-грудні 2018 року становили 270 тонн. (95,8%
до січня-грудня 2017 року)
Обсяги виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах у січні-грудні
2018 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 4,0% і
становили 1792 тонни.
Станом на 01.01.2019 року порівняно з 01.01.2018 року чисельність поголів’я ВРХ в
сільгосппідприємствах району зменшилась на 20,4% та становила 820 гол. Поголів’я корів
протягом 2018 року щомісячно залишалося стабільним та налічувало 437 голів.
-
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Станом на 01.01.2019 року чисельність поголів’я свиней по сільськогосподарським
підприємствам становила 1593 гол., що на 6,8% менше, ніж станом на 01.01.2018 року.
Чисельність поголів’я вівців по сільськогосподарським підприємствам станом на
01.01.2019 року становила 1865 голів, що на 16,1% більше, ніж станом на 01.01.2018 року.
У населення на початок 2019 року поголів’я великої рогатої худоби налічувало 4284
гол., (в т.ч. корів – 2538 гол.), свиней – 5308 гол., вівців – 4211 гол.
Відповідно до програми державної підтримки галузі тваринництва у 2018 році
отримали дотацію за утримання корів молочного напрямку наступні сільськогосподарські
підприємства: СТОВ «Іва» (300 гол., 437260 грн.), СТОВ «Роздільнянське» (35 гол., 51040
грн.), ТОВ «Бецилівське» (37 гол., 38180 грн.). Розмір дотації на утримання молодняка
великої рогатої худоби фізичним особам у 2018 році склав 205,4 тис.грн.
Будівництво.
За січень-грудень 2018 року в Роздільнянському районі введено в експлуатацію 1783
м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво), що становить 521,2% до січнягрудня 2017 року.
На реалізацію заходів регіональної програми з підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі «Власний дім» на 2017-2020 роки в 2018 році було виділено з районного
бюджету 50 тис.грн та з бюджетів сільських рад 85,0 тис.грн. За 2018 рік по програмі
«Власний дім» укладені кредитні угоди та отримані довгострокові пільгові кредити на
покращення житлових умов 7 сільськими мешканцям Роздільнянського району на суму 860,0
тис.грн. Станом на 01.01.2019 року на черзі бажаючих отримати кредити по програмі
«Власний дім» знаходяться 3 сільські сім’ї Роздільнянського району із сумою кредитів на
265,0 тис.грн.
Споживчий ринок.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за січень–вересень
2018 року склав 228,9 млн.грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товаробороту
підприємств (у порівняних цінах) становить 133,9% до січеня-вересеня 2017 року.
Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових
цінах) у січні-грудні 2018 року склав 224,8 млн.грн., що становить 121,5% до обсягів 2017
року. Із загального обсягу нефінансових послуг в 2018 році населенню реалізовано послуг на
8,7 млн.грн (3,9% від всього обсягу реалізованих нефінансових послуг).
Підприємництво.
За підсумками 2018 року зафіксовано позитивну динаміку кількості зареєстрованих
суб’єктів підприємницької діяльності: темп абсолютного приросту юридичних осіб становив
0,4%, фізичних осіб-підприємців – 1,1%.
З метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку підприємництва
рішенням Роздільнянської районної ради від 26.12.2017 року №521-VI затверджено
«Програму розвитку малого та середнього підприємництва в Роздільнянському районі на
2017-2020 роки». В 2018 році заходи зазначеної програми профінансовані на 23,0 тис.грн.
Надання адміністративних послуг
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у районі з 2015 року
працює відділ надання адміністративних послуг Роздільнянської районної державної
адміністрації. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у
сфері надання адміністративних послуг на території району.
Відділ співпрацює з 5 суб’єктами надання адміністративних послуг та надає 62 послуги.
Всього станом на 01.01.2019 року до відділу надання адміністративних послуг надійшло
7460 звернень з повним пакетом документів. Зокрема:
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до відділу у Роздільнянському районі Головного управління Держгеокадастру в
Одеській області – 3809 звернень;
 до Державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг Роздільнянської
райдержадміністрації -2445 звернень;
 до Роздільнянського РС ГУ ДМС України в Одеській області – 1049 звернень;
 послуги дозвільного характеру – 157 звернень.
За 2018 рік до районного бюджету перераховано 265,3 тис.грн. за надання
адміністративних послуг державними реєстраторами.


Житлово-комунальне господарство.
Протягом 2018 року основну увагу в галузі житлово-комунального господарства було
приділено питанням поводження з твердими побутовими відходами, будівництву і ремонту
системи водопостачання, енергоефективності, підготовці та сталому проходженню
опалювального сезону.
На території Роздільнянського району налічується 27 сміттєзвалищ, загальною
площею 35,31 гектара та потужністю 20,752 тис. тон ТПВ на рік. Всі сміттєзвалища
паспортизовані. Проблемним питанням є визначення земельної ділянки під зберігання та
захоронення твердих побутових відходів селища Лиманське.
За 2018 роки було ліквідовано 70 стихійних сміттєзвалищ загальною площею
приблизно 2,0 га та вивезено 3086 куб. м. безгосподарських відходів.
Протягом 2018 року на розвиток сфери поводження з ТПВ по Роздільнянському
району спрямовано 303,52 тис. грн.
Так Роздільнянською міською радою придбано 18 контейнерів для сміття на
загальну суму 59,003 тис. грн., оновлено парк спецтранспорту на 148,0 тис. грн.
Послуги тепло-, водопостачання, водовідведення та з утримання будинків, споруд і
прибудинкових територій надають 12 комунальних підприємств.
У січні-листопаді 2018 року населенню району нараховано до сплати за житловокомунальні послуги 15539 тис. грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх
періодів, 15146,2 тис. грн. (99,4% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів за
отримані житлово-комунальні послуги станом на кінець листопада 2018 року становила
4616,2 тис. грн.
Для переведення багатоквартирних будинків смт.Лиманське на індивідуальне газове
опалення виготовлено проектно-кошторисну документацію «Робочий проект підвищення
потужності газових мереж смт.Лиманське Роздільнянського району Одеської області»
(вартість робіт складає 4040,00 тис. грн.).
З метою зменшення фінансового навантаження на малозабезпечених громадян при
переході на індивідуальне опалення мешканцям багатоквартирних будинків м.Роздільна (13
багатоквартирних будинків) та смт. Лиманське (43 будинки) протягом 2018 року надавалась
фінансова допомога з місцевих бюджетів згідно прийнятих програм.
Кількість ОСББ по району залишилась на рівні минулого року та становила 31
об’єднання. Всі вони утворені в м. Роздільна.
Фактичні обсяги фінансування заходів, які спрямовані на покращення забезпечення
належного водопостачання жителів Роздільнянщини, в 2018 році становили 3972,94 тис.
грн., в тому числі кошти районного бюджету – 519,76 тис. грн, кошти бюджетів сіл,
селища, міста– 3397,38 тис. грн. та кошти інших джерел - 55,8 тис. грн.
В 2018 році здійснено:
капітальний ремонт системи водопостачання по 11 об’єктам протяжністю 12,39 км на
загальну суму 1711,76 тис.грн. (із них: Бецилівська с/р -627,83 тис.грн., Буцинівська с/р 243,7 тис.грн., Яковлівська с/р -202,75 тис. грн., Кучурганська с/р - 283,0 тис.
грн., Роздільнянська міська рада - 95,4 тис.грн., Щербанська с/р - 103,52 тис. грн., Гаївська
с/р - 99,76 тис. грн.);
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поточний ремонт по 4 об’єктам протяжністю 3,76 км на загальну суму 492,03
тис. грн. (із них: Кам’янська с/р - 343,2 тис. грн., Кучурганська с/р -137,0 тис. грн.);

капітальний ремонт башти Рожновського та свердловин по 3 об’єктам на
загальну суму 521,42 тис. грн. (Старостинська с/р - 299,22 тис. грн., Кучурганська с/р 140,0 тис. грн., Буценівська с/р - 81,2 тис. грн.).
В 2018 році придбано:

водонапірну башту Рожновського та пробурено свердловину на загальну суму
402,63 тис .грн. (Степанівська с/р);

10 глибинних насосів на загальну суму 534,25 тис.грн. (із них: Роздільнянська
м/р - 189,77 тис. грн., Степанівська с/р - 90,0 тис. грн., Старостинська с/р - 64,0 тис.
грн., Калантаївська с/р – 38,2 тис. грн.); та проведено капітальні та поточні ремонти
глибинних насосів на суму 80,13 тис. грн.;

на коригування проектно-кошторисної документації на будівництво
водопровідних мереж та коригування проектно-кошторисної документації по проекту
«Реконструкція системи водопостачання будівництвом насосної станції третього
підйому в м.Роздільна витрачено 310,85 тис. грн.;

за кошти Бецилівської сільської ради (80,0 тис.грн) виготовлено проектнокошторисну документацію «Будівництво водопровідних розвідних мереж у
с.Старокостянтинівка по вулиці Центральній та провулку Лісному Роздільнянського
району Одеської області».
Протягом 2018 року в Роздільнянському районі проведено 22 енергоефективних та
енергозберігаючих заходи на загальну суму 6119,19 тис. грн., а саме:

проведено теплову санацію будинків та споруд на 7 об’єктах на загальну суму
2113,33 тис. грн.;

проведено та модернізовано зовнішнє освітлення населених пунктів по 9
об’єктам на суму 3628,93 тис. грн.;

проведено модернізацію систем теплопостачання по 5 об’єктам на суму 340,16
тис. грн.
В 2018 році 1220,00 тис. грн. направлено на проектування капітального та середнього
поточного ремонту автомобільних доріг державного значення за кошти митного
експерименту (Р-33 і Т-16-25).
71296,74 тис. грн. витрачено на автомобільні дороги загального користування у 2018
році. З них:
митний експеримент – 56000,00 тис. грн. – середній поточний ремонт Т-16-25;
державний бюджет – 14107,74 тис. грн. ( 11400,00 тис. грн. на поточний
дрібний ремонт Т-16-18; середній поточний ремонт Т-16-25 та 2326,0 тис. грн. - поточний
дрібний ремонт автомобільних доріг місцевого значення)
обласний бюджет – 1000,00 тис. грн.;
місцевий бюджет – 189,00 тис. грн. ( виготовлення проекту на середній
поточний ремонт Т-16-18)
За рахунок коштів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального
користування державного значення в 2018 році здійснено поточний дрібний ремонт на суму
12400,0 тис. грн., з яких 1 млн. грн. обласного бюджету.
Завдяки делегованим коштам 189,0 тис. грн від органів місцевого самоврядування
виготовлено
проектно
кошторисну документацію
«Середній поточний ремонт
автомобільної дороги Т-16-18 Р-33/-Роздільна – Єреміївка - /М-05/, км 0+000 - км 7+796.»
Проведена державна експертиза, вартість - 104550,690 тис. грн.
Виготовлено проект «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального
користування державного значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михалівка/М-16/, км 378+505 – км 386+432». Проектна документація пройшла державну експертизу та
на
конкурсних
засадах
визначено
виконавця
будівельних
робіт
(ТОВ
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«Березівкаагрошляхбуд»). Вартість робіт складає 166,0 млн. грн..
Розроблено проект «Середній поточний ремонт автомобільної дороги загального
користування державного значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михалівка/М-16/, км 369+802 – км 378+505». Вартість робіт складає 157000,00 тис. грн.
Проведено поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування
місцевого значення на суму 2326,0 тис. грн.
Здійснено середній поточний ремонт автодороги Т-16-25 КПП Кучурган-БіляївкаМаяки-Овідіополь, км 0+000 – км 9+150. Вартість робіт склала 56621,745 тис. грн.
На виготовлення проектно - кошторисної документації на капітальний ремонт
автомобільної дороги Р-33 з державного бюджету витрачено 980,00 тис. грн. та середній
поточний ремонт Т-16-18 з місцевих бюджетів – 189,00 тис. грн.
У 2018 році за рахунок обласного та місцевого бюджетів відремонтовано доріг
комунальної власності на суму 11987,4 тис. грн., в тому числі:
обласного бюджету 3698,66 тис. грн.;
міської ради 5221,17 тис. грн.;
сільські ради 3093,7 тис. грн.
Заробітна плата.
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного середньооблікового штатного
працівника (по юридичним особам з кількістю 10 і більше найманих працівників) в 2018 році
становила:
- за І квартал 2018 року – 6996 грн (127,7% до І кварталу 2017 року та 96,6% до
середньо обласної за І квартал 2018 року);
- за ІІ квартал 2018 року – 7732 грн (121,7% до ІІ кварталу 2017 року та 96,4% до
середньообласної за ІІ квартал 2018 року);
- за ІІІ квартал 2018 року – 8298 грн (129,9% до ІІІ кварталу 2017 року та 101,4% до
середньообласної за ІІІ квартал 2018 року);
- за ІV квартал 2018 року - 8373 грн (130,0% до ІV кварталу 2017 року та 97.3% до
середньообласної за ІV квартал 2018 року)
Станом на 01.01.2019 року заборгованість по заробітній платі по району відсутня.
З метою усунення фактів використання у підприємницькій діяльності
незареєстрованої найманої праці та виплати заробітної плати у «конвертах» здійснювалися
цільові заходи щодо легалізації зайнятості та доходів. Відповідно до розпорядження
тимчасово виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації від 06.09.2018
року №636/А-2018 створена районна комісія з питань дотримання законодавства про працю
щодо легалізації зайнятості населення, забезпечення виплати заробітної плати та
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці і дотримання
норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати (до 06.09.2018 року - Районна
робоча група з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня
оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати,
затверджена розпорядженням №57/А-2217 від 06.02.2017 року).
Протягом 2018 року проведено 11 засідань комісії (робочої групи); на засіданнях
заслухано 56 керівників підприємств та фізичних осіб-підприємців. В результаті спільних
заходів районної державної адміністрації та контролюючих органів протягом 2018 року
легалізовано 186 робочих місць.
Демографічна ситуація та розвиток ринку праці.
Станом на 01.12.2018 року в Роздільнянському районі проживало 57666 осіб.
Зменшення чисельності наявного населення до початку року становило 228 осіб або 0,4%.
Протягом січня-листопада 2018 року народилося 518 осіб, померло 702 особи. Загальне
скорочення чисельності населення району відбулось: за рахунок природного скорочення –
на 184 особи, за рахунок міграційних процесів – на 44 особи.
10

Ситуація на зареєстрованому ринку праці у 2018 році характеризується наступними
даними: протягом 2018 року до Роздільнянської філії Одеського обласного центру
зайнятості звернулося 967 осіб, які шукали роботу та були зареєстровані як безробітні; на
вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 283 безробітних. Станом на 01.01.2019
року на обліку перебувало 337 безробітних.
Протягом 2018 року безробітним виплачено коштів у сумі 5,0 млн.грн., в т.ч.
одноразову виплату на відкриття власної справи - 1 особі в сумі 11,3 тис.грн.
Приймали участь в громадських роботах та роботах тимчасового характеру 225 осіб.
Профнавчання в 2018 році проходили 127 безробітних.
Соціальний захист населення.
Робота районної державної адміністрації у галузі соціального захисту населення
була спрямована на системне забезпечення соціального захисту соціально-незахищених
верств населення району, реалізацію комплексу організаційних та практичних заходів щодо
виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету
Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та
дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій.
Протягом звітного періоду за рахунок коштів державного бюджету 4 учасника
бойових, які приймали участь в зоні ООС пройшли професійне навчання та отримали
посвідчення підвищення кваліфікації на загальну суму 29760,00 грн.
1 учасник АТО пройшов психологічну реабілітацію на суму 8707,00 грн.
21 особі виплачена одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям,
звільненим з військової строкової служби на загальну суму 35198,00 грн.
Протягом 2018 року було видано 149 направлень на забезпечення осіб з інвалідністю
та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.
З підприємствами було укладено 43 договори та 120 осіб з інвалідністю та інших
окремих категорій населення забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації за
рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 1 258 тис.грн.
Протягом звітного періоду 7 осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
пройшли оздоровлення в санаторно-курортних закладах, обраними за їх власним бажанням,
відповідно до черговості та медичних рекомендацій. Вартість однієї путівки становила
6822,00 грн. Всього обсяг фінансування за 2018 рік становив 47754,00 грн.
18 осіб з інвалідністю отримали санаторно-курортні путівки на загальну суму
172184,00 грн. та 1 учасник проведення антитерористичної операції пройшов лікування в
санаторно-курортному закладі, вартістю путівки 8185,50 грн.
7 ветеранів війни були забезпечені путівками до санаторно-курортних закладів, що
належать до сфери управління Мінсоцполітики.
Відповідно до обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на
2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» 11 осіб з числа учасників
ліквідації Чорнобильської катастрофи І категорії, осіб з інвалідністю та ветеранів війни,
отримали матеріальну допомогу для проходження лікування в санаторіях Одещини за
рахунок коштів обласного бюджету.
7 інвалідів війни отримали компенсацію за невикористане санаторно-курортне
лікування відповідно до Постанови КМУ від 17.06.2004 року № 785 на загальну суму
3247,00 грн.
Відповідно до вимог Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантіях їх
соціальної захищеності” постійно проводиться встановлення статусу та видача посвідчень
ветеранам війни та ветеранам праці. В 2018 році було встановлено статус та видано 24
посвідчення інвалідам війни, 6 посвідчень членам сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни,
1 посвідчення учаснику війни та 10 посвідчень ветеранам праці.
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15 ветеранів війни забезпечено талонами на пільговий проїзд залізничним, водним,
повітряним або міжміським автомобільним транспортом для проїзду по Україні.
В 2018 році надійшло 264 звернення від громадян району, які опинились у скрутних
життєвих обставинах населення щодо надання матеріальної допомоги.
Протягом 2018 року з районної цільової програми підтримки малозабезпечених
верств населення на 2018-2020 роки 207 громадян отримали матеріальну допомогу на
лікування та вирішення соціально-побутових проблем на загальну суму 520800,00 грн.
З районної комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей на 2018-2020 роки, 8 учасників проведення антитерористичної операції
отримали матеріальну допомогу на загальну суму 9000,00 грн.
Відповідно до обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на
2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» 18 інвалідів війни та
учасників бойових дій Другої світової війни, 2 громадянам віком старше 100 років та 1
матері загиблого учасника АТО здійснювалась виплата щомісячних стипендій за рахунок
коштів обласного бюджету.
Відповідно до Постанови КМУ від 14.02.2007 року № 228 «Про порядок виплати та
розмір грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на
транспортне обслуговування», 39 осіб з інвалідністю отримали грошову компенсацію на
бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів на загальну суму 19996,29 грн. та 40
осіб з інвалідністю отримали грошову компенсацію на транспортне обслуговування, на
загальну суму 24366,30 грн.
На обліку в управлінні соціального захисту населення Роздільнянської районної
державної адміністрації перебуває 10058 пільговиків різних категорій.
Протягом 2018 року 984 пільговикам здійснено нарахування та виплату готівки на
придбання твердого палива, та скрапленого газу на загальну суму 837,9 тис.грн.
1231 особі виплачено разову грошову допомогу ветеранам війни до 5 травня на
загальну суму 1376,2 тис. грн.
Виплачено компенсацію на харчування, оздоровлення та санаторно-курортне
лікування 225 громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЄС на загальну суму 473,8
тис.грн.
За рахунок субвенцій з місцевих бюджетів 53815 особам за пільговий проїзд
залізничним транспортом відшкодовано 992,5 тис. грн.
За надані пільги 14 підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги
відшкодовано 7287,8 тис. грн.
За звітний період 224 особам, переміщеним з зони АТО видані відповідні довідки, із
них 49 громадянам призначено щомісячну адресну допомогу.
На виконання законодавчих актів України, що регулюють процес надання соціальної
допомоги населенню в Україні, а саме: державної допомоги сім’ям з дітьми; допомоги
малозабезпеченим сім’ям; державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітямінвалідам; компенсаційних виплат, щоденно здійснювався прийом громадян, які зверталися
за призначенням будь-яких видів державних соціальних допомог та компенсацій.
На обліку перебуває 3964 одержувачів різних видів державних соціальних допомог та
компенсацій. Обсяг фінансування за 2018 р. з державного бюджету місцевим бюджетам
становив 89 680,77 тис. грн.
На утримання дитячого будинку сімейного типу і 11 прийомних сімей, в яких
виховується 32 дитини з державного бюджету профінансовано 2 031,12 тис.грн.
492 громадянина отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю. За 2018 рік даний вид допомоги профінансовано на
загальну суму 10843,24 тис. грн.
93 громадянина отримують компенсацію фізичним особам, які надають соціальні
послуги. Обсяг фінансування за 2018 рік становив 259,96 тис. грн.
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14 громадянам призначено допомогу особам, які не мають права на пенсію. Даний вид
допомоги профінансовано на загальну суму 173,35 тис. грн.
З жовтня по грудень 2018 року управлінням видано одноразову натуральну допомогу
«Пакунок малюка» в кількості 64 пакунків.
Станом на 01.01.2019 р. кількість домогосподарств отримують субсидію для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становить 4692. Кількість
домогосподарств, яким призначено субсидію на опалювальний період 2018-2019 рр.
становить 4231. За надання населенню житлових субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг за 2018 рік відшкодовано з державного бюджету
41110,3 тис. грн.
Протягом 2018 року 945 домогосподарств отримало субсидію на придбання твердого
пічного побутового палива та скраплений газ. Обсяг фінансування з державного бюджету
становив 5015,20 тис.грн.
Завдяки посиленому контролю та проведенню періодичних перевірок на
підприємствах району протягом 2018 року зареєстровано 11 колективних договорів, які
перевірялись на відповідність чинному законодавству і надавались роботодавцям вже з
рекомендаціями щодо внесення коригувань. До 5 колективних договорів внесені зміни та
доповнення.
Забезпечувалось виконання програм і заходів щодо протидії торгівлі людьми.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26 січня 2008 року № 55/А2008 утворено раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії
торгівлі людьми, останні зміни до складу координаційної ради з питань сім’ї, гендерної
рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми внесено розпорядженням
голови районної державної адміністрації від 20 липня 2018 року №496/А-2018.
За 12 місяців 2018 року в районі виявлено 1 факт торгівлі людьми. Постраждалим
було запропоновано допомогу в отриманні статусу особи, які постраждали від торгівлі
людьми. Листом Міністерства соціальної політики від 21.05.2018 року № 9663/0/02-18/38
особі встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, строком на 2 роки.
Забезпечувалась реалізація заходів щодо виконання Генеральної угоди, підготовка
узагальненої інформації по виконанню Угод до Міністерства праці та соціальної політики
України.
Протягом 2018 року проведено 11 засідань робочої групи з питань забезпечення
реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати. За підсумками засідань визначено
спільні заходи щодо забезпечення реалізації покладених на робочу групу завдань.
Проводився збір, опрацювання інформації та її узагальнення для розробки районної
програми зайнятості населення Роздільнянського району на 2018-2020 роки. Програма
розроблена своєчасно і якісно на основі аналізу стану та преспектив економічного розвитку
району.
Дотримувались чіткого виконання програм і заходів щодо забезпечення рівних прав
та можливостей жінок та чоловіків, запобігання насильству в сім’ї, надавали правову,
методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам державної адміністрації,
підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності.
31.05.2018 року під головуванням заступника голови Роздільнянської районної
державної адміністрації відбулось засідання координаційної ради з питань сім’ї, гендерної
рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, на якій розглядалось
питання: «Реалізація державної політики в соціальній сфері, зокрема, щодо запобігання
проявам насильства в сім’ї в Роздільнянському районі». Присутніми розглядались аналітичні
та статистичні данні всіх структур причетних до запобігання проявам насильства в сім’ях
Роздільнянського району.
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01.11.2018 року відбулось чергове засідання координаційної ради з питань сім’ї,
гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, на якій
розглядалось питання: «Про внесення пропозицій до проекту плану заходів щодо проведення
щорічної акції «16 днів проти насильства» та «Взаємодія суб’єктів соціальної роботи щодо
надання допомоги постраждалим від домашнього насильства, насильства за ознакою статті
або торгівлі людьми».
Протягом 2018 року систематично спільно з працівниками ювенальної превенції ВП
ГУНП в Одеській області проводились рейди, так за вказаний період проведено 32 рейди, в
ході рейдів проводяться обстеження умов виховання дітей в сім’ях, які опинилися у
складних життєвих обставинах. Під час проведення рейдів здійснюється і профілактичнороз’яснювальна робота з метою попередження насильства в сім’ї. Інформація щодо фактів
насильства в сім’ї надходить від усіх підрозділів до управління соціального захисту
населення, яке здійснює координацію роботи з зазначеного питання.
Соціальний захист дітей – сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування.
На сьогоднішній день на обліку служби у справах дітей перебуває 210 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. Під опікою/піклуванням перебуває 167 дітей, в
прийомних сім’ях перебуває 21 дитина, в дитячих будинках сімейного типу 11 дітей, 4
дитини перебувають в інтернатних закладах. В ліцеях, училищах та технікумах навчаються 4
дитини. В дитячих будинках знаходиться 3 дитини. Протягом 2018 року на первинний облік
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поставлено 25 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, всім дітям надано статус. З них під
опіку/піклування влаштовано 14 дітей, 5 дітей влаштовані в прийомні сім’ї та дитячі будинки
сімейного типу, 3 дитини усиновлено, 3 дитини влаштовані в будинок дитини. Знято з
первинного обліку 35 дітей, з них 26 дітей досягли повноліття, 3 дитини усиновлено, 4
дитини повернуто в біологічну сім’ю, 1 дитина набула повної цивільної дієздатності, 1
дитина померла.
Для влаштування якомога більшої кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування в сімейні форми виховання, проводиться відповідна робота, а саме:
на сайті райдержадміністрації розміщуються статті, які містять інформацію про всі види
сімейних форм виховання, які документи потрібні для усиновлення дитини, створення
прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, влаштування дитини під
опіку/піклування.
В 2018 році створено 1 дитячий будинок сімейного типу на базі діючої прийомної
сім’ї, в яку влаштовано 4 дитини, позбавлених батьківського піклування. Також відбулось
поповнення 2 прийомних сімей двома дітьми.
Всього в Роздільнянському районі функціонує 10 прийомних сімей, в яких
виховується 19 дітей та 2 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 18 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На обліку кандидатів, які бажають усиновити перебувають 3 сім’ї. Ще 2 родини
збирають документи для постановки на облік. Протягом 2018 року спостерігається
збільшення кількості звернень громадян до служби за консультаціями з приводу
усиновлення та збільшення кількості усиновлення дітей. З цими сім’ями проводиться
робота, результатом якої є усиновлення майже всіма кандидатами дітей, які перебувають на
обліку в Роздільнянському районі, в тому числі дітей з вадами здоров’я.
Працює районна комісія з питань захисту прав дитини, на якій розглядаються питання
з призначення опіки (піклування), влаштування дітей -сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, затвердження
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індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування тощо.
З боку служби у справах дітей проводиться постійний контроль за умовами
проживання та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
дотримання пільг та гарантій, передбачених чинним законодавством для дітей цієї категорії.
Проводяться рейди по прийомним сім’ям, а також по сім’ям опікунів та піклувальників для
з’ясування умов проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Протягом 2018 року взято на квартирний облік 22 дитини, які досягли відповідного
віку.
Рішенням Роздільнянської районної ради від 17.01.2017 року №315-VII затверджена
районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016-2019 роки. Рішенням Роздільнянської районної
ради від 24.02.2017 року №330-VII виділені кошти в сумі 300. 00 тис. грн на реалізацію
даної програми.
У 2018 році на придбання житла для вищевказаної категорії виділено 3948,74 тис.
грн.:
субвенція з державного бюджету 3290,0 тис. грн, (1250,0 тис. грн. на придбання
дитячого будинку сімейного типу в с. Нові Чобручі, та 490,0 тис. грн на придбання 2х
квартир в смт Лиманське, 1550,0 тис грн - на 5-х квартир в м. Роздільна).
з районного бюджету - 300,0 тис. грн
з сільських бюджетів – 358,747 тис. грн
За кошти державного бюджету 7 осіб з числа дітей сиріт були забезпечені житлом.
За кошти районного та бюджетів органів місцевого самоврядування в районі було придбано
житло для 6 осіб вище зазначеної категорії, 1 особа отримала ордер на квартиру від
виконавчого комітету Лиманської селищної ради.
У зв᾽язку із забезпеченням житлом зменшено квартирну чергу в наступних сільських
радах: Степанівській (1 особа), Гаївській (1 особа), Яковлівській (2 особа), Степовій (2
особи).
Ведеться облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, у тому числі
відносно яких вчинено насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення, у разі
виникнення безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини вживаються заходи
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»; здійснюється
прийом інформації про випадки жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його
вчинення та в межах своїх повноважень вживаються заходи щодо захисту прав дитини. На
обліку перебуває 50 дітей.
В Роздільнянському районі функціонує один заклад соціального захисту дітей –
притулок для дітей «Теплий дім» служби у справах дітей районної державної адміністрації.
За 2018 року в ньому перебувало 76 дітей. З цими дітьми проводиться робота з їх реабілітації
та соціального захисту (бесіди, консультації, поновлення документів, медичне обстеження).
Всі діти шкільного віку з притулку відвідують навчальні заклади.
Службою у справах дітей районної державної адміністрації разом з районним центром
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді своєчасно виявляються сім'ї та діти, які
опинились у складних життєвих обставинах. Ці сім'ї ставляться на облік, беруться під
соціальний супровід. З ними проводяться бесіди, надаються консультації, допомога в
отриманні документів, юридична допомога, матеріальна та гуманітарна допомога.
Протягом 2018 року систематично спільно з працівниками Роздільнянському ВП ГУНП
в Одеській області проводились рейди з метою запобігання асоціальних проявів в поведінці
неповнолітніх в громадських місцях, а саме в місцях концентрації молоді. На теперішній час
проведено 32 рейди. Поряд з цим, у ході рейдів проводяться обстеження житлово-побутових
умов та умов виховання дітей в сім’ях, які опинились в складних життєвих обставинах. Крім
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того, під час проведення рейдів попереджено 81 особу про відповідальність за невиконання
ними своїх батьківських обов’язків. Проведено профілактично-роз’яснювальну та
попереджувальну роботу з 22 неповнолітніми, які перебувають на обліку у Роздільнянському
ВП ГУНП в Одеській області.
Через адміністрацію учбових закладів, органів місцевого самоврядування, за заявами
громадян та громадськості виявлялись сім'ї, які неспроможні виконувати свої
батьківські обов’язки. При необхідності батьки, які не виконують свої обов'язки,
позбавляються батьківських прав. Було направлено 8 позовних заяв про позбавлення
батьківських прав. Службою у справах дітей направлено до Роздільнянського ВП ГУНП в
Одеській області 29 клопотань щодо притягнення батьків за неналежне виховання.
Відносно батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків складено 69 адмін.
протоколів за ст. 184 Адміністративного Кодексу України.
За надходженням до служби у справах дітей інформації щодо скоєння неповнолітніми
правопорушень, а також насилля в сім'ї організовується відповідна робота. Служба у
справах дітей райдержадміністрації спільно з відділом освіти райдержадміністрації, центром
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділом у справах сім'ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, Роздільнянським ВП ГУНП в Одеській області систематично
проводить спільні заходи з метою попередження насилля, правопорушень, бродяжництва, а
також заходи, спрямовані на профілактику злочинності, на запобігання дитячої
бездоглядності та безпритульності (рейди, відвідування за місцем мешкання, консультації,
співбесіди, роз’яснювальні бесіди, наради, семінари-тренінги, інформаційні статті у районній
газеті «Вперед» та на сайті адміністрації).
Служба у справах дітей співпрацює з районним центром соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді, органами місцевого самоврядування, відділом освіти, а саме, направляє
повідомлення відносно неповнолітніх, які перебувають на обліку у Роздільнянському ВП
ГУНП в Одеській області.
4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових
показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;
Відповідно до Бюджетного Кодексу України районна державна адміністрація щороку
протягом липня-грудня надає свої пропозиції до Департаменту фінансів Одеської обласної
державної адміністрації щодо фінансування з Державного бюджету закладів освіти, охорони
здоров’я та соціальної сфери.
5) сприяння інвестиційній діяльності на території району;
У січні-грудні 2018 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх
джерел фінансування освоєно 103,4 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 18,1% менше,
ніж за 2017 рік та становить 0,5% від загального обсягу по області. Обсяг капітальних
інвестицій на одну особу населення району за січень-грудень 2018 року становив 1775,3 грн.
В 2018 році поновлено та розміщено на сайті районної державної адміністрації
інвестиційний паспорт Роздільнянського району
Інформація щодо інвестиційних проектів та інвестиційно-привабливих земельних
ділянок району надана для формування Інвестиційного Атласу Одеської області.
До підприємств району доводилась інформація про можливість участі у різних
заходах, що проводились в Україні та за її межами, для залучення їх до участі та
налагодження зв’язків суб’єктів господарювання району з інвестиційними фінансовими
структурами.
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6) об'єднання на договірних засадах коштів
підприємств, установ та
організацій, розташованих на території району, і населення, а також бюджетних
коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах
об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на
заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;
Пріоритетним напрямом в 2018 році було і залишається вирішення соціальних
проблем в районі шляхом впровадження проектів, спрямованих на поліпшення
соціально-побутових умов жителів сільських населених пунктів, ремонт доріг, ремонт
та оснащення закладів освіти, культури, благоустрою тощо. Для реалізації даних
проектів були залучені кошти бюджетів всіх рівнів: від державного до бюджетів органів
самоврядування.
За рахунок коштів районного бюджету (включаючи делеговані кошти місцевих
бюджетів) в 2018 році профінансовано ряд заходів:
придбання плити електричної для Кошарської ЗОШ І-ІІІ ст.(23,23тис. грн.);
придбання шкільного автобусу (1632,00 тис. грн);
придбання багатофункціонального пристрою для Кучурганської ЗОШ (10,00 тис. грн);
придбання обладнення для облаштування комп’ютеризованого робочого місця для
вчителя початкових класів району (894,32 тис. грн);
капітальний ремонт приміщень кухні та їдальні Буцинівської НВК-ЗОШ (67,1тис.
грн);
капітальний ремонт Старостинської ЗОШ І-ІІІ ст. (459,62 тис. грн);
капітальний ремонт туалету Лиманської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (75,1255 тис. грн);
придбання комп’ютерної техніки, телевізорів і проектора для Роздільнянських ЗОШ
№1, №2, №4 (88,057 тис. грн);
придбання комплектів меблів для початкових класів та музичної апаратури для
Яковлівської ЗОШ І-ІІІ ст. (179,40 тис.грн);
придбання морозильної камери для Бурдівської ЗОШ (10,0 тис.грн);
придбання дошки для Ереміївської НВК – ЗОШ (29,50 тис.грн);
капітальний ремонт підлоги коридору та підлоги фойє І поверху Кам’янської ЗОШ ІІІІ ст.(246,70 тис. грн);
капітальний ремонт вимощення Болгарської НВК-ЗОШ І-ІІІ ст. (162,03 тис. грн);
капітальний ремонт комп’юторного класу Степанівської МНВК (110,23 тис. грн);
придбання комп’ютерів для Єреміївської НВК-ЗОШ (72,00 тис.грн);
придбання комп’ютерів для Роздільнянської НВК-ЗОШ №1 (72,00 тис.грн);
придбання холодильника для Понятівської НВК (7,776 тис.грн);
придбання холодильника для Яковлівської ЗОШ І-ІІІ ст. (11,00 тис.грн);
придбання принтера для Слобідської ЗОШ (8,00 тис.грн);
придбання побутової техніки для Старостинської ЗОШ І-ІІІ ст. (38,00 тис.грн);
закупівля комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для
початкових класів на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська
школа» (449,81 тис.грн);
капітальний ремонт приміщень класу початкової школи Буценівської НВК (126,02
тис. грн);
капітальний ремонт системи опалення із заміною газового котла територіального
центру соціального обслуговування (21,503 тис. грн);
придбання системи ультразвукової діагностичної для КЗ «Роздільнянська ЦРЛ»
(3703,27 тис. грн);
проведення робіт з капітального ремонту водогону та пожежного гідранту Гаївської
ЗОШ (99,76 тис. грн);
придбання медичного обладнення для КЗ «Роздільнянська ЦРЛ» (3043,02 тис. грн);
17

придбання комп’юторів КПСВТГРР «Центр медико-санітарної допомоги» (106,40
тис.грн);
капітальний ремонт Роздільнянського районного палацу культури (205,418 тис.грн);
придбання модуль-офісу для Роздільнянського військкомату (150,0 тис.грн);
матеріально технічне оснащення сектору містобудування та архитектури (28,0
тис.грн);
придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а
також особам з їх числа (658,75 тис.грн);
виконання заходів Програми теплозабезпечення населення та енергоефективності
Роздільнянського району на 2016-2018 роки: придбання котла для ЦТДУМ (110,99 тис.грн).
Значний обсяг коштів в загальній сумі 19524,28 тис. грн. протягом 2018 року було
направлено безпосередньо з бюджетів місцевих рад на виконання заходів в галузях житловокомунального та дорожнього господарства, а також на виконання ремонтних робіт на
соціальних об’єктах, а саме:
Роздільнянська міська рада – 6126,48 тис. грн;
Лиманська селищна рада – 1286,47 тис. грн;
Бецилівська сільська рада – 7,45 тис. грн;
Буцинівська сільська рада – 877,08 тис. грн;
Виноградарська сільська рада – 436,73 тис. грн;
Гаївська сільська рада – 409,04 тис. грн;
Єгорівська сільська рада – 1451,08 тис. грн;
Ереміївська сільська рада – 563,91 тис. грн;
Кам’янська сільська рада – 318,03 тис. грн;
Калантаївська сільська рада – 116,28 тис. грн;
Кошарська сільська рада – 490,14 тис. грн;
Кучурганська сільська рада – 1704,27 тис. грн;
Марківська сільська рада – 608,62 тис. грн;
Новоукраїнська сільська рада – 106,69 тис.грн;
Понятівська сільська рада – 129,06 тис. грн;
Старостинська сільська рада – 1878,70 тис. грн;
Степанівська сільська рада – 388,91 тис. грн;
Степова сільська рада – 222,4 тис. грн;
Щербанська сільська рада – 701,34 тис.грн;
Яковлівська сільська рада – 1701,60 тис. грн.
71296,74 тис. грн. витрачено на автомобільні дороги загального користування у 2018
році. З них:
- митний експеримент – 56000,00 тис. грн. – середній поточний ремонт Т-16-25;
- державний бюджет – 14107,74 тис. грн. (11400,00 тис. грн. на поточний дрібний
ремонт Т-16-18; середній поточний ремонт Т-16-25 та 2326,0 тис. грн. - поточний дрібний
ремонт автомобільних доріг місцевого значення);
- обласний бюджет – 1000,00 тис. грн.;
- місцевий бюджет – 189,00 тис. грн. (виготовлення проекту на середній поточний
ремонт Т-16-18).
За рахунок коштів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального
користування державного значення в 2018 році здійснено поточний дрібний ремонт на суму
12400,0 тис. грн., з яких 1 млн. грн. – кошти обласного бюджету.
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Завдяки делегованим коштам від органів місцевого самоврядування (189,0 тис.
грн.) виготовлено проектно кошторисну документацію «Середній поточний ремонт
автомобільної дороги Т-16-18 Р-33/-Роздільна – Єреміївка - /М-05/, км 0+000 - км 7+796».
Проведена державна експертиза, вартість - 104550,690 тис. грн.
Виготовлено проект «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального
користування державного значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-ВеликаМихалівка/М-16/, км 378+505 – км 386+432». Проектна документація пройшла державну експертизу та
на
конкурсних
засадах
визначено
виконавця
будівельних
робіт
(ТОВ
«Березівкаагрошляхбуд»). Вартість робіт складає 166,0 млн. грн.
Розроблено проект «Середній поточний ремонт автомобільної дороги загального
користування державного значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-ВеликаМихалівка/М-16/, км 369+802 – км 378+505». Вартість робіт складає 157000,00 тис. грн.
Проведено поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування
місцевого значення на суму 2326,0 тис. грн.
Здійснено середній поточний ремонт автодороги Т-16-25 КПП Кучурган-БіляївкаМаяки-Овідіополь, км 0+000 – км 9+150. Вартість робіт склала 56621,745 тис. грн.
На виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт
автомобільної дороги Р-33 з державного бюджету витрачено 980,00 тис. грн. та середній
поточний ремонт Т-16-18, км 0+000 – км 7+796 з місцевих бюджетів – 189,00 тис. грн.
У 2018 році за рахунок обласного та місцевого бюджетів відремонтовано доріг
комунальної власності на суму 11987,4 тис. грн., в тому числі:
- обласний бюджет - 3698,66 тис. грн.;
- бюджет міської ради - 5221,17 тис. грн.;
- бюджети сільських рад - 3093,7 тис. грн.
7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та
організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні
населення території району, координація цієї роботи;
До найбільших підприємств району, які не належать до комунальної власності,
але беруть активну участь в обслуговувані населення Роздільнянського району,
відносяться: Роздільнянське управління експлуатації газового господарства філії ПАТ
«Одесагаз» та Роздільнянський РЕМ ПАТ «ЕК « Одесаобленерго».
Пріоритетними напрямками роботи підприємства Роздільнянського РЕМ є:
забезпечення надійного та безперебійного енергопостачання споживачів шляхом
покращення технічного стану обладнання електричних мереж, реконструкції та
модернізації устаткування, якісного виконання ремонтних робіт, запобігання можливим
технологічним порушенням у роботі електричних мереж; підвищення ефективності
роботи підприємства, зниження рівня втрат енергії в процесі її передачі та постачання;
розвиток автоматизованих систем управління та контролю за використанням ресурсів
підприємства; підвищення точності обліку реалізованої споживачам товарної продукції
та покращення показників її оплати, запровадження автоматизованих систем
комерційного обліку, зниження заборгованості споживачів.
Пріоритетними напрямками роботи підприємства Роздільнянського управління
експлуатації газового господарства є: постачання і транспортування природного газу
розподільними газопроводами усім видам споживачів; будівництво і обслуговування
газопроводів у тому числі і поліетиленових; доставка вуглеводневого зрідженого газу
споживачами; виконання будівельно-монтажних робіт.
Автомобільні пасажирські перевезення у Роздільнянському районі здійснює ТОВ
«Роздільнатранссервіс».
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Некомунальні
підприємства
також
забезпечують
населення
району
телекомунікаційними послугами, послугами поштового зв’язку, послугами у сфері торгівлі,
побутового обслуговування тощо.
8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського
транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно
транзитного пасажирського транспорту;
Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови КМУ
від 03.12.2008 року №1081 «Про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування», розпорядження в.о. голови районної
державної адміністрації від 24.11.2016 року «Про конкурсний комітет з організації та
проведення конкурсів щодо визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах
загального користування що не виходять за межі Роздільнянського району» та проведеного
конкурсу щодо визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі Роздільнянського району райдержадміністрацією
27.01.2017 року укладені договори на перевезення пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі району з ТОВ
«Роздільнатранссервіс» як з таким, що став переможцем цього конкурсу на автобусних
маршрутах:
№17 Роздільна АС – Щербанка (звичайний)
№18 Роздільна АС - Новокостянтинівка (звичайний)
№18 Роздільна АС - Новокостянтинівка (м. таксі)
№ 20 Роздільна АС - Отрадове (звичайний)
№ 21 Роздільна АС - Кошари (звичайний)
№ 21 Роздільна АС - Кошари (м. таксі)
№ 22 Роздільна АС - Сухе (звичайний)
№ 23 Роздільна АС - Антонівка (звичайний)
№ 27 Роздільна АС - Гаївка (звичайний)
б/ н Лиманське АС - Роздільна АС (звичайний)
№ 17 Роздільна АС – Щербанка (звичайний)
№18 Роздільна АС - Новокостянтинівка (звичайний)
№18 Роздільна АС - Новокостянтинівка ( м. таксі)
№ 20 Роздільна АС - Отрадове (звичайний)
№ 21 Роздільна АС - Кошари (звичайний)
№ 21 Роздільна АС - Кошари (м. таксі)
№ 22 Роздільна АС - Сухе (звичайний)
№ 23 Роздільна АС - Антонівка (звичайний)
№ 27 Роздільна АС - Гаївка (звичайний)
б/ н Лиманське АС- Роздільна АС (звичайний)
Термін дії договорів: з 27.01.2017 року по 26 01.2020 року.
Районна державна адміністрація щотижнево проводить моніторинг дотримання
підприємством ТОВ «Роздільнатранссервіс» умов договору, а саме здійснення пасажирських
перевезень згідно графіку.
9) підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку
території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб,
визначених містобудівною документацією (за погодженням з районною радою);
Роздільнянською районною державною адміністрації
у 2018 році ТОВ
«Ілічівськпроект» виконано проект «Схема – планування території Роздільнянського
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району» філією «Київоблбудекспертиза» проведено експертиза проекту, Проект передано на
розгляд районній раді на затвердження у встановленому законодавством порядку.
10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії
та
культури,
архітектури
і
містобудування, палацово-паркових, паркових та
садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;
Відповідно до ст.10 ЗУ “Про охорону культурної спадщини” органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування сприяють: діяльності Українського товариства
охорони пам'яток історії та культури, інших громадських, науково-дослідних, проектних
організацій, установ та підприємств різних форм власності щодо охорони культурної
спадщини; підприємствам будівельних матеріалів і виробів, спеціалізованим організаціям та
майстерням щодо виконання робіт з ремонту, реставрації, реабілітації пам'яток; підготовці
фахівців з охорони культурної спадщини.
На території району розташовані видатні споруди, старовинні храми (Храм Св.
Миколая в м. Роздільна, Церква Костянтина та Олени в селі Розалівка та Церква
Костянтина та Олени в селі Бецилове), Костел Святих Ангелів-Хранителів в селі
Щербанка), об’єкти 25 – 11 ст. до н. е., а також Кургани і Пам’ятники перших віків н.е.
З метою збереження пам’яток культури виконувалися роботи з інвентаризації та їх
паспортизації, а також виготовлення охоронних дощок для пам’яток, в тому числі в рамках
реалізації Всеукраїнського проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 рокі».
11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм
відповідних
адміністративно-територіальних
одиниць,
що
затверджуються
сільськими, селищними, міськими радами (за погодженням з районною радою);
Відовідно до ст 12 ЗУ “Про основи містобудування” до компетенції сільських,
селищних, міських рад у сфері містобудування на відповідній території належить
затвердження відповідно до законодавства місцевих програм, генеральних планів
відповідних населених пунктів, планів зонування територій, а за відсутності затверджених
в установленому законом порядку планів зонування території - детальних планів
територій. За 2018 рік проекти місцевих містобудівних програм відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними,
міськими радами не розроблялися.
Райдержадміністрацією
постійно проводиться робота з органами
місцевого
самоврядування щодо необхідність ініціювання розроблення нових генеральних планів.
Протягом 2018 року було погоджено завдання на розроблення проектів детальних
планів територій:
«Детальний план частини території орієнтованою площею 10,00 га на території
Єгорівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного
пункту) для ведення індивідуального садівництва»;
«Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної
державної адміністрації від 15 листопада 2017 року №682/А-2017 «Про надання дозволу на
розроблення детального плану території орієнтованою площею 135,00 га для будівництва та
обслуговування об'єктів енергетики - сонячних електростанцій, що знаходиться на території
Роздільнянської міської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами
населеного пункту)».
За 2018 рік було розроблено та затверджено 4 детальних плани територій:
«Детальний план території для розміщення об'єктів енергетики, які
виробляють електричну енергію на земельній ділянці орієнтованою площею 29,00 га
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на території Роздільнянської міської ради Роздільнянського району Одеської області (за
межами населеного пункту)»;
«Детальний план території села Болгарка в межах кварталу обмеженого вул.
Софіївська, вул. Успенська, проїзд до птахофабрики для будівництва та обслуговування
амбулаторії загальної практики сімейної медицини»;
«Детальний план території села Кам'янка в межах кварталу обмеженого вул.
Центральна, вул. 1-го Травня, пров. Новоселів для будівництва та обслуговування
амбулаторії загальної практики сімейної медицини»;
«Детальний план території села Яковлівка в межах кварталу обмеженого
вулиця Покровська для будівництва та обслуговування амбулаторії загальної практики
сімейної медицини»
Також було погоджено завдання на розробку генерального плану та плану зонування:
с. Нові Чобручі Старостинської сільської ради ради Роздільнянського району
Одеської області зі зміною меж, замовник Старостинська сільська рада, розробник ТОВ
Проектне бюро "Базис".
З метою реалізації державної політики у галузі містобудування, забезпечення
соціально-економічного розвитку населених пунктів району, на виконання рішення
Роздільнянської районної ради від 30 вересня 2011 року №177-VI „Про розроблення Схеми
планування території Роздільнянського району Одеської області”, враховуючи рекомендації
Протоколу №8 засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та
архітектури Одеської обласної державної адміністрації, Експертний звіт №01-0391-17/МД
від
01.03.2018
року філії
,,Київоблбудекспертиза”
державного
підприємства
,,Київоблбудінвест”, рішенням Роздільнянської районної ради від 08 червня 2018 року №718VІІ було затверджено містобудівну документацію регіонального рівня: Схема планування
території Роздільнянського району Одеської області.
12) видача відповідно до законодавства забудовникам архітектурно-планувальних
завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і
споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт;
Головними напрямками містобудівної діяльності в Роздільнянському районі є
утворення і функціонування Служби містобудівного кадастру Роздільнянського району та її
складових, забезпечення пріоритетних населених пунктів району актуалізованою
містобудівною документацією, відповідно до «Районної програми з утворення (оновлення)
містобудівної документації територій та містобудівного кадастру Роздільнянського району
на 2018 - 2019 роки», затвердженої рішенням Роздільнянської районної ради від 27.04.2018
року № 666-VII, а також забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування
та архітектури на території району, згідно з Положенням про сектор містобудування та
архітектури Роздільнянської районної державної адміністрації, затвердженим головою
Роздільнянської районної державної адміністрації від 08.10.2018 року №730/А-2018.
Сектором містобудування та архітектури Роздільнянської районної державної
адміністрації за 2018 рік розглянуто 234 проекти землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, з яких:
• 13 проектів землеустрою надійшло від учасників АТО;
• 13 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під комерційну
діяльність (1 - Єгорівська с/рада; 4 – Єреміївська с/рада; 7 – Роздільнянська міська рада; 1 –
Степова с/рада);
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надано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки по 12
об'єктам будівництва;
виготовлено 13 будівельних паспортів;
оформлено 5 паспортів прив'язки тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності та продовжено дію ще 3-х паспортів прив'язки.
13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку усіх видів освіти, охорони
здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню
осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій
населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, асоціацій, інших
громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони
здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді;
У сфері освіти.
Дошкільна освіта
Для забезпечення прав дітей на доступність здобуття дошкільної освіти, їх розвиток,
виховання та навчання відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту» на
території району функціонують 13 ДНЗ та 7 навчально-виховних комплексів «ЗНЗ - ДНЗ»
(Понятівський, Слобідський, Гаївський, Єреміївський, Буцинівський, Новоукраїнський,
Старостинський).
У районі налічується 4327 дітей від 0 до 6 років.
Охоплено дошкільною освітою – 2465.
Черга у ДНЗ – 339 дітей.
Дошкільні навчальні заклади району працюють не на повну потужність у зв’язку з
відсутністю коштів для їх фінансування та утримання.
Дітей 5-річного віку у районі всього 785, дошкільною освітою охоплено – 657 дітей.
Відсоток охоплення різними формами дошкільної освіти дітей 5-ти річного віку (при ДНЗ,
ЗНЗ (у підготовчих групах), соціально-педагогічний патронат) становить 84%.
Загальна середня освіта
У районі функціонують 29 загальноосвітніх навчальних закладів, із них 19
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 4 загальноосвітніх школи І-ІІ ступенів, 1
загальноосвітня школа І ступеню, 1 – НВК (школа-гімназія) №1 м. Роздільна, 5 НВК
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” (Понятівський,
Слобідський та Єреміївський, Буцинівський, Новоукраїнський), 2 НВК “Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад ” (Гаївський, Старостинський). У
загальноосвітніх навчальних закладах навчається 6522 дитини, в 1-4 класах - 2872; в 5-9
класах - 3050; в 10 - 11 класах - 600.
У другу зміну працюють 3 загальноосвітні навчальні заклади: Роздільнянської ЗОШ ІІІІ ступенів №4, Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Роздільнянського НВК (школагімназія) №1.
У закладах освіти організовано регулярний безкоштовний підвіз дітей до місць
навчання й додому учнів, які проживають у сільській місцевості. Підвіз здійснюється 18
автобусами. Кількість дітей, які потребують підвозу – 1190, з них: шкільним автобусом
підвозяться – 1190 учнів.
Відповідно до нового ЗУ «Про освіту» у новому 2018/2019 навчальному році всі
перші класи шкіл України навчатимуться за новим Державним стандартом «Нова українська
школа».
За рахунок місцевого бюджету (делеговані кошти сільських рад) було придбано 37
комплектів парт для першачків Степанівської ЗОШ (37 тис.грн) та 32 комплекти парт для
Яковлівської ЗОШ (39 840,00 грн). В Павлівській ЗОШ І ступеню є 6 комплектів парт.
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На виконання Постанови КМУ від 04.04.2018 року №237 «"Деякі питання надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" було отримано на мебель з
державного бюджету 663,9 тис. грн., співфінансування місцевого бюджету – 323,186 тис.
грн. Всього витрачено 986,680 тис.грн.
На придбання дидактичних матеріалів для НУШ було виділено 748 тис.грн освітньої
субвенції та 74,8 тис. грн. районного бюджету. Всього витрачено 822, 800 тис.грн.
На придбання комп`ютерного обладнання відповідного мультимедійного контенту для
початкових класів було виділено 408.920 тис. грн. освітньої субвенції та 40.895 тис.грн
районного бюджету. Всього витрачено 449,812 тис.гр
На
придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування,
копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи
виділено освітньої субвенції – 410 тис.грн (41 клас), районного бюджету – 570,242 ттис.грн.
Всього витрачено 980, 242 тис.грн.
На НУШ в Роздільнянському районі було витрачено всього 3 млн.239 тис.500 грн. З них
освітня субвенція 2 млн. 230 тис. 420 грн. Районного буджету 1 млн.009 тис. 120 грн.
Всі заклади забезпечені обладнанням НУШ.
На проведення Wi – Fi були виділені 600 тис. грн. (12 шкіл згідно розподілу
Департаменту освіти) Відповідно до тендеру та договору станом на січень всі роботи
виконані на 586 тис. 002 грн.
В районі навчається 49 дітей з особливими освітніми потребами з них: 37 учнів на
індивідуальній формі навчання, 12 – на інклюзивній формі навчання.
Інклюзивна форма навчання організована у 10 навчальних закладах Роздільнянського
району (Болгарська ЗОШ, Бурдівська ЗОШ, Виноградарська ЗОШ, Новоукраїнська ЗОШ,
Степова ЗОш, Лиманська ЗОШ №1, Роздільнянська ЗОШ №2, Роздільнянська ЗОШ №3,
Роздільнянський НВК №1). Відкрито 17 штатних одиниць асистентів вчителів. Кожен
навчальний заклад заключив договори з корекційними педагогами.
Закуплено матеріали для облаштування кабінетів психологів з метою розвитку та
розвантаження дітей з особливими освітніми потребами на суму 138 750 гривень.
З 29 закладів загальної середньої освіти 7 облаштовані пандусами, 9 закладів не
потребують додаткових пристосувань на вході (низький поріг).
Проводиться робота з відкриття інклюзивно-ресурсного центру.
Безкоштовним гарячим харчуванням за рахунок коштів, передбачених кошторисом
видатків для закладів освіти району, з розрахунку 8 грн. (сніданок) у день на одну дитину,
забезпечені діти таких категорій: діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування;
діти 1-4 класів з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; дітей, батьки яких є учасниками
АТО та діти 1-4 класів не пільгової категорії за рахунок коштів з районного бюджету — 50%
та за рахунок коштів, делегованих з бюджетів сільських, селищної та місцевої рад — 50 %.
Всього харчуються – 3129 учнів, з них: 1-4 класів – 2872, пільгової категорії – 257
учнів.
Відповідно до статті 4 Закону України «Про загальну середню освіту» в
Роздільнянському районі працює Степанівський міжшкільний навчально–виробничий
комбінат (МНВК).
У 2018 році кількість учнів, які пройшли професійне навчання складає 273, із них
здобували професію за напрямком: “Автосправа” — 190 учнів, “Перукарська справа” — 56
учнів, “Основи комп'ютерного набору ” - 27 учнів.
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Позашкільна освіта
У ЦТДУМ (директор Берш А. Є.) творчими об'єднаннями, студіями та гуртками під
керівництвом 26 педагогів у 2017-2018 навчальному році охоплено 1277 дітей, які
відвідують 199 гуртків художньо-естетичного, фізкультурно-спортивного, науковотехнічного, гуманітарного відділень.
У 2017-2018 році в Роздільнянській дитячо-юнацькій спортивній школі займається
334 учні в 26 групах. Працюють 13 тренерів-викладачів. Спортивна школа має філіали в
Кам’янській, Щербанській, Лиманській №1, Степанівській, Кучурганській, Болгарській
ЗОШ. У школі функціонують 7 спортивних відділень: волейбол, гандбол, баскетбол,
боротьба дзюдо, легка атлетика, футбол, настільний теніс.
У сфері охорони здоров‘я.
За звітний період 2018 рік проліковано в стаціонарі рай лікарні ЦРЛ – 3823 хворих, та
проведено ними 33643 ліжко-днів. Проведено 672 операцій з них 165 термінових. Число
пологів в пологовому відділені – 328. За звітний період фахівцями поліклінічного відділення
зроблено 161134 відвідувань. За поточний рік в районі народилося 327 немовлят та померло
416 людей, природний приріст на 1000 населення склав (мінус)- 5,2. У стаціонарі рай лікарні
було проліковано 62 хворий залізничники по страховим полюсам . За 9 місяців поточного
року було флюорообстежено 12873 чоловік, зроблено рентген обстежень – 17743; УЗІ
обстежень – 13651; ендоскопічних обстежень – 381; відпущено фізіопроцедур – 34594;
зроблено лабораторних обстежень – 256166; функціональна діагностика – 23891 обстежень.
На 2018рік було затверджено видатків з урахуванням змін у поточному році в сумі –
41164,9 тис грн. :
1.
Заробітна плата
23867,9исгрн
2.
нарахуванням 22% - 5250,9тис грн.;
3.
Енергоносії- 5755,0 тис грн.: у т.ч.
4.
Медикаменти – 3378,5тис грн.: у т.ч
Пільгові медикаменти- 700,0 тис грн.
5.
Продукти харчування 540,0 тис грн.:у т.ч
молочні суміші 52,0 тис грн.
спец. харчування 35,2 тис грн
6.
Інші видатки -2086,1 тис грн. у т ч
закупівля матеріалів та інвентарю 973,8 тис грн.;
оплата послуг (крімкомунальних) 1112,3 тис грн.
7.
Пільгові пенсії115,0 тис грн.
8.
Пільгове зубопротезування 98,0 тис грн.
9. Видатки на відрядження 60,0 тис грн
Профінансовано за 2018рік- 40965,0 тис грн.. у т.ч.
Заробітна плата з нарахуванням 28427,3 тис грн.;
Енергоносії
5683,4 тис грн.;
Медикаменти
3840,4 тис грн.;
Продукти харчування
581,4 тис грн.;
Інші видатки
2432,5 тис грн.
Вартість одного ліжко - дня за звітний період склала :
медикаменти 38,25 грн.
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харчування
9,90 грн.
Обсяги власних надходжень за 2018 рік склали 907,8 тис грн., у т.ч. плата за послуги,
що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю – 666,4тис грн.,
медичні послуги за договорами страхових компаніями-127,7тис грн та 113,7 тис грн. – інші
джерела власних надходжень.
Забезпеченість медичним обладнанням складає 45% від нормативного табелю
оснащення, з них 10% підлягає списанню. В районній лікарні необхідно замінити 204 штук
дерев’яних вікон на металопластикові, що дасть змогу економити кошти на теплопостачання.
За звітний період було придбано медичного обладнання за кошти місцевого бюджету:
лапороскопісна стійка – 2299,7 тис грн.
ремонт палати тимчасових затриманих – 25,0 тис грн.
апарат штучної вентиляції легенів – 731,9 тис грн.
обробка дерев'яних покрівель– 35,0 тис грн..
система ультразвукова – 3703,3 тис грн
звукова пожежна сигналізація – 600,0 тис грн
поточний ремонт пожежного резервуар- 110,0 тис грн
За власні кошти (спеціальний рахунок) було придбано медичного обладнання на суму
512,6 тис грн. у т.ч. операційний стіл, камера для зберігання інструментів, установка системи
лікув. газозабезпечення, ліжка, матраци, утилізатор, коагулометр, оргтехніка.
Необхідно придбати обладнання для відділення невідкладних станів, дефібрилятор,
аналізатор, апарат ШВЛ, рентген апарат,
Лікарня потребує капітального ремонту системи вентиляції, ремонту даху головного
корпусу.
Операційний блок рай лікарні потребує наркозно – дихальний апарат для проведення
загальної анестезії.
Гостре питання для охорони здоров’я, це неукомплектованість медичними кадрами,
немає лікарів та середнього медичного персоналу. Необхідні такі спеціалісти: лікаротоларинголог, лікар-фтізіатр, лікар-рентгенолог, лікар-нарколог, рентген-лаборанти.
Для підтримки молодих спеціалістів, які приходять до нас працювати виділено 126,0
тис грн. на допомогу на витрати житлово-комунальних послуг.
З початку 2018 року розроблений план спроможної мережі надання первинної
медичної допомоги, який включає в себе:
АСМ (амбулаторія сімейної медицини) - 13,
ПЗ (пункт здоров'я) -11,
тобто кількість амбулаторій сімейної медицини була збільшена на 2 амбулаторії
в с. Кам’янка та с. Виноградар.
У 2018 році
Роздільнянський район увійшов Державної програми нового
будівництва, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості. Будівництво проводитиметься за умови співфінансування з
місцевих бюджетів по 744,4 тис грн з кожної сільської ради. На даний час розпочато
будівництво 3 амбулаторій з житлом для лікарів в селах Болгарка, Кам’янка, Яковлівка.
У сфері культури і туризму.
В районі функціонує необхідний комплекс закладів культури: 64 установи районного
підпорядкування (31 бібліотека, 29 клубних закладів, 2 музеї, 2 школи естетичного
виховання).
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Провідну роль в процесі збереження національної культурної спадщини, народних
традицій, звичаїв, ремесел відіграють клубні заклади Роздільнянщини. Всього в установах
культури працює 180 чоловік (з них 59 спец. - в клубних закладах, 44 бібліотекаря, 42
викладача у школах естетичного виховання та 4 працівника музею). Постійно діючих протягом
року угруповань – 110: 99 аматорських художніх колективів, 10 з яких мають звання
“народний ”, 1 – «зразковий».
Діяльність закладів культури району спрямовується на всебічне виховання людини,
розвиток творчих здібностей, задоволення духовних і культурних потреб, сприяння
забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого,
інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та
обдарованих дітей.
У 2018 рік за рахунок програми «Культура Роздільнянщини на 2016-2020 роки»
було профінансовано культурно - масових заходів на суму 40 000 грн.,
для визначення в травні місяці Дня пам’яті та примирення, Дня Європи, Дня
вишиванки та Дня матері в Роздільнянському районі було придбано: крейду та повітряні
кулі, тканина, акустичні кабелі для мікрофонів і колонок, акустичні з’єднання «спекони»,
фарба-холі, банери на загальну суму 29 454 грн.;
для проведення районного фестивалю хореографічних колективів «Зорепад
краси та грації», в рамках відзначення Дня Конституції та молоді було придбано цінні
подарунки і Дипломи учасникам фестивалю, на суму 5 546 грн.;
для проведення Першого відкритого Медового фестивалю «Спас іде – гостей
веде» було заказано банери на суму 5 000 грн.
У мережі інформаційно-просвітницької діяльності та культурно-дозвіллєвої роботи в
закладах культури та мистецтв району протягом 2018 року було проведено 763 заходи
національно-патріотичного, духовного та культурного спрямування (з них 355 - для дітей).
РКЗ «Роздільнянський районний Палац культури»
Районний комунальний заклад «Роздільнянський РПК» є інформаційно-методичним
центром та осередком культурно-мистецького життя району, об’єднуючи кращий творчий
потенціал в різноманітних заходах районного, обласного, регіонального рівнів.
Основними завданнями інформаційно-методичного центру є:
- організаційно-методичне керівництво та інформаційний супровід діяльності установ
клубного типу, колективів народної творчості, любительських об'єднань та клубів за
інтересами;
- задоволення інтересів і запитів населення у сфері організації вільного часу.
На щоквартальних семінарських заняттях з працівниками сільських клубних закладів
проводилися майстер-класи та надавалися фахові рекомендації з організації та проведення
культурно-дозвіллєвих заходів. Серед інших семінар-практикум для керівників закладів
культури клубного типу. На нараді були висвітлені питання щодо забезпечення охорони
культурної спадщини на Роздільнянщині, в рамках виконання Указу Президента України про
оголошення 2018 роком охорони культурної спадщини. Семінар-практикум працівників
закладів культури клубного типу на тему: «Співпраця сільських закладів культури з
загальноосвітніми школами та позашкільними закладами». Семінар «Удосконалення форм і
методів культурно - дозвіллєвої та просвітницької діяльності закладів культури в сучасних
реаліях, пошуку інноваційних моделей розвитку клубних установ, обміну досвідом роботи».
Семінар на тему «Любительські об'єднання та клуби за інтересами - ефективна форма
змістовного дозвілля населення тощо.
Інформаційно-методичний центр здійснює такі види діяльності:
- проведення конкурсів та фестивалів;
- організаційно-методична та інформаційно-аналітична діяльність;
27

- проведення навчальних занять підвищення кваліфікації серед фахівців, і курси для
працівників початківців установ культури.
В районному Палаці культури існують та проводять свою роботу 10 клубних
формувань. З яких: 6 – (5 народних та 1 зразковий) вокально-хорових колективів; 2
хореографічних колективи, 1 з яких має звання – народний; народна циркова студія «Арена»;
народний театр естради. Кількість учасників колективів налічує 252 осіб, з яких: вокальнохорові 110 осіб, з яких 12 - діти; хореографічні колективи – 105 дітей, театральний колектив
- 20 дітей, циркова студія – 17 дітей.
Робота РПК ведеться згідно річного плану, який розробляється наприкінці поточного
року на наступний, обговорюється на художньо-методичній раді при відділі культури і
туризму райдержадміністрації та затверджується керівником закладу. Заходи на рік
плануються враховуючи основні заходи обласного Управління культури, національностей,
релігій та охорони об'єктів культурної спадщини, обласного центру народної творчості, свята
державного регіонального, місцевого, локального значень. Зокрема, на 2018 рік було
заплановано 45 святкових та урочистих заходів (мітингів, концертів, виставок, народних
гулянь тощо), а проведено близько 100.
КЗСВТГРР «Централізована бібліотечна система Роздільнянського району»
У централізовану бібліотечну систему району входить 31 бібліотека. Загальний
книжковий фонд ЦБС на 31.12.2018р. налічував 476621 екземплярів. У 2018 році фонди
бібліотек поповнились на 2465 екземплярів книг.
П'ять бібліотек району, а саме: Центральна районна бібліотека, Районна дитяча
бібліотека, Яковлівська сільська бібліотека, Кучурганська сільська бібліотека №2, Лиманська
сільська бібліотека №3 комп'ютеризовані і надають читачам безкоштовні інтернет-послуги. За
минулий рік бібліотеками району було обслуговано 18003 читача і видано 365031 екземплярів
книг.
У 2018 році за рахунок районного бюджету в Центральній районній бібліотеці зроблено
поточний ремонт на суму 72 тис.гр. В Районній дитячій бібліотеці було проведено заміну вікон
на енергозберігаючі – 10 тис.гр.
За рахунок сільського бюджету в Павлівській сільській бібліотеці зроблено ремонт на
360 тис.гр. В Яковлівській сільській бібліотеці зроблено ремонт і придбано меблі на 70
тис.532гр.
Бібліотеки ЦБС взяли участь в обласному огляді-конкурсі «Спільна просвітницька і
популяризаторська діяльність бібліотек, клубних закладів і музеїв області, як шлях
патріотичного виховання», присвяченого визначенню 2018 року Роком охорони культурної
спадщини в Україні. Окрім цього, протягом року було проведено 1897 масових заходів.
РКЗ «Роздільнянський районний народний історико-краєзнавчий музей»
Експозиції Роздільнянського районного народного історико-краєзнавчого музею
займають площу в 116,3 м. кв. і хронологічно охоплюють період з кінця ХVІІІ ст.. до
сьогодення та відображають особливості заселення та розвиток краю в різні часи. Станом на
29.12.2018 рік загальна кількість предметів основного фонду складає 2063 одиниць зберігання,
відвідало музей 3245 осіб, було проведено 82 екскурсії.
Для популяризації української культурної спадщини сприяння відродженню осередків
традиційної народної творчості, національно-культурних традицій, художніх промислів і
ремесел, та естетичного виховання підростаючого покоління протягом звітного періоду в
музеї (разом з районним Палацем культури і Школою мистецтв) проводилися виставки
майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та художників Роздільнянщини: до
Міжнародного жіночого дня було проведено виставку вишитих картин майстринівишивальниці Олени Пини «Намалюю ниточкою»; були організовані виставки творчих робіт
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майстрів Роздільнянщини під час фестивалів «Спас іде-гостей веде» та Любашівському
ковбасному фестивалі-ярмарку. Успішно пройшла виставка робіт з природного матеріалу
Молодець Галини Федорівни «Чарівні струни душі». До 1030-річчя хрещення Київської Русі виставка картин художників-викладачів Роздільнянської школи мистецтв. До Всеукраїнського
дня вишиванки - виставка вишитих сорочок.
РКЗ «Роздільнянська школа мистецтв» розвивається в напрямку навчальнометодичного, культурного осередку як міста, так і району. До співпраці залучаються провідні
фахівці обласного методичного центру, викладачі творчих ВУЗів м. Одеси.
В закладі функціонує 4 музичних відділи: фортепіанний, народних інструментів,
вокально-хоровий, теоретичних дисциплін, відділ образотворчого мистецтва, клас струносмичкових інструментів, клас ударних інструментів, клас хореографії.
Контингент учнів - 316, пільги на безкоштовне навчання мають: діти з багатодітних
сімей - 16, діти під опікою – 10. Плата за навчання складає 150 грн. на місяць (4% від
мінімальної заробітної плати).
Кількість творчих колективів: оркестр народних інструментів-1, ансамбль баяністів і
акордеоністів-3, ансамбль домристів-1, ансамбль скрипалів-2, вокальний ансамбль-1,
педагогічний ансамбль-1. Учні приймали активну участь у всіх запланованих заходах та
регіональних, обласних конкурсах. Зокрема, старший клас хореогафії посів І місце на
обласному конкурсі хореографічних колективів (викладач Майнова О.В.); Андронік Даліна
посіла ІІ місце на обласному конкурсі вокалістів (викладач Пилипенко Л.В.)
На базі школи, як центру методичного об’єднання, до якого входить 7 мистецьких шкіл
Великомихайлівського, Захарівського, Іванівського, Роздільнянського, Ширяєвького районів,
протягом року було проведено такі заходи:
Конкурс «Я- гітарист» (лютий 2018 р.);
Конкурс «Мистецтво бути концертмейстером» (лютий 2018р.);
Курси підвищення кваліфікації для викладачів мистецьких шкіл Центром
неперервної культурно-мистецької освіти при Національній академії керівних кадрів культури
і мистецтв (За ініціативи директора Роздільнянської школи мистецтв курси на базі школи
будуть проводитись кожні 2 роки) (лютий-березень 2018р.);
Фестиваль-конкурс джазової музики (квітень 2018 р);
Семінарські заняття для викладачів мистецьких шкіл об’єднання (листопад 2018
р.);
Фестиваль-конкурс «Пісенний листопад»;
Конкурс фортепіанної музики «В світі вальсу»;
Конкурс серед учнів художніх класів «Золота палітра»;
Олімпіада з теоретичних дисциплін.
КЗ «Лиманська дитяча музична»
В Лиманській дитячій музичній школі навчаються 98 учнів, з них безкоштовно: дітисироти - 2 учня; діти, позбавлені батьківського піклування – 11 учнів;
В закладі функціонує 3 відділи: музичний, хореографічний, образотворчого мистецтва.
Кількість колективів 6 - молодший хор, вокальний ансамбль старших класів, вокальний
ансамбль викладачів школи, ансамбль гітаристів, хореографічні колективи молодший та
старший. Учні приймають участь у всіх шкільних, міських, районних, регіональних, обласних
фестивалях та конкурсах, мають призові місця.
Зокрема в 2018 році: фестиваль-конкурс "Я гітарист" на базі Роздільнянської ШМ - ІІІ
місце; ІІ Регіональний фестиваль-конкурс «Мистецтво бути концертмейстером» – ІІІ місце; І
Відкритий фестиваль джазової музики на базі Роздільнянської ШМ - фортепіанний ансамбль
нагороджений Дипломом за кращий виступ; Всеукраїнський вокально-хореографічний
фестиваль "Біла акація" - хореографічний колектив учнів молодших класів - Диплом лауреатів
І ступеня; І Відкритий пісенний фестиваль-конкурс "Пісенний листопад" - ІІІ місце і Диплом
ІІІ ступеню; конкурс учнів художніх класів «Пори року» - ІІІ місце.
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Також доводимо до відома загальну інформацію щодо виділених підвідомчим
комунальним закладам протягом 2018 року коштів, а саме:
3) Касові витрати за 2018 рік склали:
КФК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів»
КЕКВ 2210:
 закупівля паперу на суму 6511,00 грн;
 закупівля стендів на суму 1581,00 грн;
 закупівля дизпалива на суму 910,00 грн;
 підписка на ІІ півріччя 2018 та І півріччя 2019 на суму 4213,20 грн;
 закупівля маршрутизатора на суму 1000,00 грн;
 закупівля костюмів худ.самодіяльності – 35 000,00 грн;
 закупівля миючих засобів – 1000,00 грн;
Всього – 50215,20 грн.
КЕКВ 2240:
оплата послуг Інтернету та зв’язку – 6 692,73 грн.
оплата за технічне обслуговування – 552,87
оплата транспортних послуг – 4 800,00
оплата обслуговування комп’ютера - 740,00
оплата за доставку періодичних видань – 60,08 грн.
оплата за обстеження природності вентиляційних каналів і димоходів – 576,21 грн.
оплата по заміні фотобарабана та заправка катриджу – 1 500,00
оплата за вивіз та складування ТПВ -927,79 грн
заправка вогнегасників – 496,00 грн
Всього -16345,68 грн.
КЕКВ 2282 – оплата за навчання по охороні праці -1130,00 грн.
За 2018 рік касові витрати по спец коштам склали:
КЕКВ 2210 – оплата за електротовари – 956,00 грн.
закупівля офісного крісла – 3450,00 грн.
закупівля миючих засобів – 300,00 грн.
закупівля електрочайника – 800,00 грн.
закупівля миючих засобів – 359,00 грн.
КЕКВ 2240 – обслуговування офісної техніки – 1000,00 грн.
Всього – 6865,00 грн. Остаток на 2019 рік – 5048,04 грн.
ІІ. КЗСВТГРР«Центральна бібліотечна система Роздільнянського району»:
Витрати бюджетних коштів за 2018 рік:
КЕКВ 2210 – підписка на II півріччя 2018р. та I півріччя 2019р – 15000,00грн.
- закупівля вікон - 100000,00грн.
- закупівля паперу – 1800,00грн.
Разом 2210 – 116800,00грн.
КЕКВ 2240 – оплата послуг – 93166,93грн.
- в т.ч. оплата послуг Інтернету – 14040,00грн.
- обслуговування газового обладнання – 762,19грн.
- послуги зв’язку – 6100,02грн.
- оплата за доставку періодичних видань - 664,72грн.
- поточний ремонт – 71600,00грн.
КЕКВ 2282 – оплата за навчання по охороні праці - 1640,00грн.
ІІІ. РКЗ «Роздільнянський районний народний історико-краєзнавчий музей»:
Витрати бюджетних коштів за 2018 рік:
КЕКВ 2210 шафа для експонату – 3425,60 грн.;
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канцелярські товари – 1574,40 грн.
Згідно кошторису на 2018р.
КЕКВ 2210— предмети, матеріали, обладнання та інвентар було виділено і затверджено
5000,00 грн.
У сфері фізичної культури і спорту, сім‘ї та молоді.
Державна політика у галузі фізичної культури та спорту спрямована на збереження
і зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей
людини, забезпечення проведення комплексних фізкультурно-спортивних заходів серед усіх
верств населення та участі спортсменів району у обласних та всеукраїнських змаганнях.
У 2017 році за рахунок Державної програми «Будівництво футбольних полів зі
штучним покриттям в регіонах України» з державного бюджету виділено 749,0 тис. грн.
за умови співфінансування з районного бюджету. (всього на будівництво витрачено 1129,5
тис. грн). У жовтні 2018 році спортивний майданчик був зданий до експлуатації.
В 2018 році для підтримки розвитку міні футболу серед дітей до Дня Конституції
України було проведено спортивні змагання, переможець яких, команда юних
спортсменів с. Кошари отримали можливість будівництва футбольного поля зі штучним
покриттям за рахунок коштів державного бюджету. Будівництво планується завершити у
2019 році.
Рішенням районної ради від 17 січня 2017 року №310-7 затверджена програма
розвитку фізичної культури та спорту у Роздільнянському районі на 2017-2021 роки.
Протягом 2018 року проведено 150 спортивних заходів, в яких приймали участь 3325 осіб.
Роздільнянський район зайняв 4 місце у загально командному заліку в 2018 році.
Спортсмени Роздільнянського району прийняли участь з 16 видів спорту обласних сільських
спортивних Ігор. Кращими в обласних залікових змаганнях стали:
1. Пляжний волейбол – жінки 4 місце; чоловіки – 5 місце;
2. Перетягування канату – 6 місце;
3. Міні-футбол – дорослі – 2 місце; дві команди юнаків – 1 місце;
4. Баскетбол – 3 місце;
5. Футбол – 3 місце;
6. Настільний теніс – 2 місце;
7. «Батько, мама, я – спортивна сім’я» - 3 місце (сім’я СлободзянІ.О.);
8. Легкоатлетичний крос – 1 місце (А.Міколюк);
9. Гандбол – 1 місце ( у 17 раз поспіль);
10. Кубок М.Березського з міні-футболу – 1 місце.
В рамках реалізації районної програми національно - патріотичного виховання молоді
за ініціативи громадської організації «Громада Роздільнянщини проведені в січні 2018
року проведена першість Одеської області з боротьби дзюдо, пам’яті земляка-кіборга Сергія
Іщенка, 24 листопада 2018 року - відкрита командна першість з настільного тенісу на
Кубок Героїв.
До занять фізичною культурою та спортом залучаються діти, молодь та особи
похилого віку. За видами спорту футбол (залучається до 1000 осіб), гандбол; волейбол;
настільний теніс; армреслінг; гірьовий спорт, дартс; легкоатлетичний крос; перетягування
канату; стрин-бол; вільна боротьба; міні-футбол – до 1500 осіб.
В районі функціонує 78 спортивних майданчиків, 19 стадіонів та 23 спортивних зали
для занять фізичною культурою та спортом, в яких працюють 63 викладачі вказаного
профілю (11 жінок, 32 чоловіки в школах району, в дошкільних навчальних закладах працює
10 вчителів фізичної культури – це жінки.). На громадських засадах працює 20 тренерів
(інструкторів).
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В районі працює дитячо-юнацька спортивна школа, в якій навчаються 412 дітей за
такими видами спорту: - баскетбол; волейбол; гандбол; легка атлетика; настільний теніс;
дзюдо. Всього працівників 8 (без сумісників), тренерів -13.
Школа має філіали у Лиманській ЗОШ № 1, Болгарській загальноосвітніх школах,
Лиманському ліцею та с. Кучургани.
В комунальному закладі «Роздільнянська дитячо-юнацька спортивна школа»
займається в 26 групах 412 учнів, з них 141 – в сільській місцевості, та 271 у місці. Вихованці
спортивної школи приймали участь в 42 обласних та 1 всеукраїнському змаганнях, в яких
брали участь близько 450 учасників. Вихованці виступали у Турнірі міста Чорноморськ з
боротьби дзюдо на «Кубок мера»; у Чемпіонаті області з легкої атлетики; у Першості
м.Одеси з футболу; у дитячо-спортивній лізі Одеської області з гандболу; у відкритій
Першості Одеської області з настільного тенісу; у Чемпіонаті України з пляжного волейболу;
у Всеукраїнських змаганнях з футзалу «Кубок конференцій»; у IV Всеукраїнському турнірі з
дзюдо та інші.
За кошти батьків працюють гуртки: KAKUTO DAIDOMON MMA (Долгієр Геннадій
Миколайович); тайський бокс (Заборей Сергій Іванович). В цьому році, 24 лютого та 20
квітня тренер гуртка KAKUTO DAIDOMON MMA Долгієр Геннадій організував для дітей
та батьків дітей поїздку до м.Одеси на VI відкритий турнір «Кубок Чорного моря» та ІІ
відкритий Кубок пам’яті Шихана Салама Кахила відповідно.
В 2019 році до обласної ради, з метою одержання стипендії голови обласної ради,
передані документи на Маломана Богдана Володимировича (Чемпіон України з Комбат
Самозахист ІСО).

Реалізація молодіжної та сімейної політики.
В районі проживає 6790 сімей, в яких виховується 13277 дитини віком до 18 років,
210 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 18 дітей мають статус
потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, 1424 молодих сімей, в яких виховується 1876 дітей,
192 сім’ї, які виховують дітей - інвалідів, 615 дітей з малозабезпечених сімей, 66 дітей
батьки, яких мають статус учасників АТО, 727 дітей працівників агропромислового
розвитку та соціальної сфери села, 879 талановитих та обдарованих дітей, 657 дітей, які
перебувають на диспансерному обліку.
Рішенням районної ради від 29 березня 2016 року №84 - \/ІІ затверджена районна
програма «Молодь Роздільнянщини на 2016-2020 роки». В районі проживає 17979
молодих осіб. Молодь у громадському житті району сприяє становленню активної соціальної
громадянської позиції, визначенню головних життєвих принципів. Молодіжна політика в
районі формується і здійснюється з урахуванням історії нашого краю, менталітету, культури,
традицій нашого народу.
З метою популяризації здорового способу життя, постійно проводиться районний
конкурс «Молодь обирає здоров’я». В травні 2018 року команда Лиманської ЗОШ №1
«Крок вперед» посіла перше місце в Одеській області з пропаганди здорового способу
життя та перше місце гран – при у Всеукраїнському конкурсі.
В районі працює 73 колективи, в яких приймають участь і мають можливість
розвивати свій талант і творчу здібність 804 дитини, підлітків і учнівської молоді. Учнівська
молодь району бере активну участь в культурних заходах, святах, концертах.
В травні 2018 року в рамках відзначення Дня Європи відбулось проведене районне
свято з нагоди Дня матері та Міжнародного Дня сімей. На свято запрошувалися
зразкові багатодітні сім’ї .Завдання свята - утвердження в суспільстві функціонування та
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розвитку духовно та фізично здорової, матеріально та соціально - благополучної сім’ї,
забезпечення виконання сім’єю основних її функцій.
На засіданнях координаційних рад з питань молодіжної політики розглядалися
питання: про хід виконання Програми роботи з обдарованою молоддю, про роботу з
творчо обдарованою молоддю, де було вирішено питання про більш активну участь
громадськості у вирішенні питань молоді.
Рішенням районної ради від 17 січня 2017 року №308-VII затверджена районна
програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки. В 2015
році розпорядженням голови районної державної адміністрації № 577/А-2015 створений
координаційний центр з національно-патріотичного виховання. Проведений І етап дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура), в якій взяли участь13 команд району.
Переможниця районного конкурсу команда Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст. приймала участь в
обласному конкурсі у м. Б-Дністровський.
Рішенням районної ради від 26 грудня 2017 року затверджена районна програми
відпочинку та оздоровлення дітей Роздільнянського району на 2018-2022 роки. В 2018 році
за рахунок коштів районного бюджету оздоровлено 55 дітей в санаторії ім..С.Лазо
смт.Сергіївка Б-Дністровського району, за рахунок коштів обласного бюджету 20 дітей в
санаторії «Мала долина» с. Мала Долина; за рахунок коштів державного бюджету
оздоровлено: 66 дітей в ДП УДЦ «Молода гвардія» та МДЦ «Артек».
Щорічно влітку організовуються оздоровчі табори для молоді «Патріот» і «Чемпіон»,
мета яких утвердження здорового способу життя та патріотичне виховання молоді. В 2018
році в спортивному таборі відпочинку «Чемпіон», оздоровлено 120 дітей, в таборі
відпочинку «Патріот» оздоровлено 90 дітей.
Ведеться облік багатодітних сімей, протягом 2018 року видано посвідчень батькам – 55,
дітям 152, надаються професійні консультації.
Через центр зайнятості працевлаштовано 74 особи, 42 особи направлені на професійне
навчання, 262 молодих осіб отримали допомогу по безробіттю. 48 прийняли участь у
громадських роботах, 305 осіб з числа молоді отримали профорієнтаційні послуги.
14) підготовка і подання на затвердження відповідних рад пропозицій щодо
організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та
інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних
державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають
екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або
культури, які охороняються законом;
У 2018 році заходи з розроблення пропозицій щодо організації територій і об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають
особливій охороні, районною державною адміністрацією не проводились.
В Роздільнянському районі знаходиться один об’єкт природо-заповідного фонду –
ботанічний заповідник місцевого значення «Костянська балка».
15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в
установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а
також населення;
33

У 2018 році надзвичайних ситуацій, які потребували вжиття заходів щодо ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій (утворення спеціальної комісії, призначення керівника
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення сил спеціалізованих служб
цивільного захисту тощо) не сталося. Кошти з резервного фонду для ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації не виділялися.
Рішенням Роздільнянської районної ради від 26.12.2017 року № 529-VII затверджено
Районну програму цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Роздільнянського
району на 2018 - 2021 роки. Учасниками програми є Роздільнянський міськрайонний відділ
ГУ ДСНС України в Одеській області, сектор з питань цивільного захисту, оборонної
роботи та взаємодії з правоохоронними органами, ДПРЧ-32 5-й ДПРЗ м.Роздільна ГУ ДСНС
України в Одеській області, Роздільнянська районна державна адміністрація, виконавчі
комітети сільських та селищних рад.
У 2018 році профінансовано за рахунок районного бюджету придбання матеріальних
цінностей на суму 99940 грн для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та
надання невідкладної допомоги постраждалому 32 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в
Одеській області.
16) координація на території району діяльності місцевих землевпорядних органів;
На території району працює 7 землевпорядних організацій, які надають послуги з
оформлення документів різного спрямування на земельні ділянки. Щоквартально
проводились семінари-наради з землевпорядниками виконкомів органів місцевого
самоврядування щодо раціонального використання земель та наповнення бюджету місцевого
та районного рівнів за рахунок використання земель.
За результатами проведених у 2018 році аукціонів продано права оренди 45 земельних
ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих
на
території Роздільнянського району, загальною площею 1007,5 га. Від продажу зазначеного
права до сільських бюджетів надійшло 2885 тис. грн., при середній ставці орендної плати
12,95% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
Роздільнянська райдержадміністрація у 2018 році, відповідно до наданих їй
повноважень, передала невитребувані земельні ділянки (паї) площею 1281,95 га в оренду
для використання за цільовим призначенням терміном на 3 роки, до моменту отримання
їхніми власниками державних актів на право власності на земельну ділянку. До сільських
бюджетів буде щороку надходити 2705 тисяч гривень впродовж всього строку дії договорів
оренди, при ставці орендної плати 8% від НГО.
За 2018 рік було проведено 9 засідань районної комісії з визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам на території Роздільнянського району. На
підставі користування окремими земельними ділянками, на яких розташовані об’єкти
нерухомого майна, без документів, що посвідчують право на землю, та несплати орендної
плати, комісією були визначені збитки у вигляді неодержаного Роздільнянською міською
радою доходу за останні 2 роки та 6 місяців загальною сумою 853659,17 грн.
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17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням
(викупом) земельних ділянок;
За 2018 рік кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва не
надходили і залишки не використовувались.
тис.грн.
Залишки коштів Надійшло за Використано
Залишки
2018 рік
станом
на 2018 рік
коштів
01.01.2018р.
станом
на
01.01.2019р.
Районний бюджет

190,98

190,98

Місцевий
бюджет
Гаївської с/р

11,92

11,92

Місцевий
бюджет
Єгорівської с/р

4,48

4,48

Місцевий
бюджет
Єреміївської с/р

8,41

8,41

Місцевий
бюджет
Кучурганської с/р

5,37

5,37

Місцевий
бюджет
Понятівської с/р

0,05

0,05

Місцевий
бюджет
Степанівської с/р

0,001

0,001

Місцевий
бюджет
Яковлівської с/р

234,44

234,44

РАЗОМ

455,651

0,00

0,00

455,651

Станом на 01.01.2019 року залишок коштів від надходжень минулих років складає
455,651 тис. грн.
Кошти які знаходяться на рахунках місцевих рад та районного бюджету на депозити
не направлялися.
18) забезпечення
виконання
заходів з
регуляторних актів, прийнятих районною радою.

відстеження результативності

Інформація щодо діючих регуляторних актів, прийнятих районною радою, на сайті
Роздільнянської районної ради відсутня.

Голова Роздільнянської
районної державної адміністрації

Н.В. Бараненко
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