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ВСТУП
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Роздільнянського району
на 2020 рік (далі – Програма) розроблена управлінням розвитку та інвестицій районної
державної адміністрації на підставі матеріалів, наданих структурними підрозділами районної
державної адміністрації, відповідно до Закону України від 23.03.2000 року №1602-ІІІ «Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України», постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 «Про розроблення
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання
проекту державного бюджету», від 11.07.2018 року №546 «Про схвалення Прогнозу
економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки» .
Програма відповідає стратегічним та операційним цілям, напрямкам Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів
України від 06.08.2014 року №385), Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської
області на період до 2020 року (рішення сесії обласної ради сьомого скликання від
21.12.2015 року №32-VІІ) .
Програмою окреслені пріоритетні цілі, основні завдання та заходи економічного,
соціального та культурного розвитку району на короткостроковий період з урахуванням
сучасних реформ децентралізації.
Головною метою Програми є недопущення зниження рівня життя та
забезпечення соціальних потреб населення мешканців Роздільнянського району на основі
стабільного функціонування економіки та соціальної сфери району.
В Програмі наведено аналіз та тенденції економічного і соціального розвитку району
протягом 2019 року, визначені актуальні питання та основні завдання економічного і
соціального розвитку району на 2020 рік.
Фінансове забезпечення визначених актуальних питань та основних завдань
економічного і соціального розвитку району на 2020 рік закладається в районному та
місцевих бюджетах на 2020 рік з урахуванням основних заходів, передбачених у відповідних
районних програмах, за фінансової підтримки з державного бюджету, обласного бюджету та
інвестиційних ресурсів.

І. АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ У 2019 РОЦІ

РОЗВИТКУ

Роздільнянський район у 2019 році у цифрах до обласних показників – це:
2,4% населення (станом на 01.10.2019 року);
0.1% реалізованої промислової продукції (за січень-вересень 2019 року);
2,6% виробництва м’яса по сільгосппідприємствах (за січень-жовтень 2019 року);
1,8% виробництва молока по сільгосппідприємствах (за січень-жовтень 2019 року);
1,1% поголів’я ВРХ по сільгосппідприємствам (за станом на 01.11.2019 року);
1,1% поголів’я корів по сільгосппідприємствам (за станом на 01.11.2019 року);
1,9% поголів’я свиней по сільгосппідприємствам (за станом на 01.11.2019 року);
0,4% освоєних капітальних інвестицій (за січень-червень 2019 року);
0,3% загальної площі прийнятого в експлуатацію житла (за січень-вересень 2019 року).
1. Фінанси.
За 11 місяців поточного року доходна частина районного бюджету, в цілому з
урахуванням трансфертів, виконана на 92,2 % до призначень звітного періоду: фактично
надійшло 430741,3 тис.грн., у тому числі: до загального фонду районного бюджету 411695,3 тис.грн. (в тому числі трансферти - 332481,6 тис.грн.), до спеціального - 19046,0
тис.грн. (в тому числі трансферти - 17087,0 тис.грн.).
Власних доходів районного бюджету надійшло в загальній сумі 81172,6 тис.грн., що
становить 101,5%, у тому числі: до загального фонду районного бюджету надійшло 79213,7
тис.грн., що складає 100,9%, до спеціального - 1958,9 тис.грн. або 137,1% (власні
надходження бюджетних установ).
До загального фонду районного бюджету без урахування трансфертів за 11 місяців
2019 року при плані 78516,0 тис.грн. надійшло 79213,7 тис.грн., що складає 100,9% (+ 697,7
тис.грн.), до минулого року забезпечено зростання на 10191,6 тис.грн. з темпом росту
114,8%.
Основним джерелом наповнення загального фонду районного бюджету є податок та
збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 98,7% до обсягу доходів загального
фонду районного бюджету. Зазначеного податку при плані 77691,3 тис.грн. фактично
надійшло 78209,1 тис.грн., що становить 100,7%, до призначень звітного періоду більше на
517,8 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження по податку з доходів фізичних
осіб збільшились на 9561,1 тис.грн., або на 13,9%.
В розрізі питомої ваги платників податку з доходів фізичних осіб відсоток
надходжень складає:
- від не бюджетних установ (промисловості, сільськогосподарських підприємств,
підприємців) – 38,8% або 30310,6 тис.грн.;
- від бюджетних організацій, що фінансуються з державного бюджету (в т. ч. за
рахунок освітньої та медичної субвенцій, базової та додаткової дотації) – 20,7% або 16204,8
тис грн.;
- від бюджетних організацій, що фінансуються з державного бюджету (військові,
правоохоронні, судові та інші) – 20,2% або 15809,3 тис.грн.;
- від бюджетних організацій, що з фінансуються районного бюджету – 2,6% або 2031,8
тис.грн.;
- від бюджетних організацій, що фінансуються з обласного бюджету (притулок) – 0,1%
або 108,1 тис.грн.
- від бюджетних організацій, що з фінансуються за рахунок органів місцевого
самоврядування – 6,4% або 5000,6 тис.грн.;

- з доходів фізичних осіб інших ніж заробітна плата (за результатами річного
декларування та паї) – 11,2% або 8744,0 тис.грн.
Крім податку з доходів фізичних осіб до районного бюджету надійшло:

податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до
комунальної власності – фактичні надходження складають 290,0 тис.грн. (від КП СВ ТГРР
"Роздільнатеплокомуненерго»);

плати за надання адміністративних послуг при плані 256,3 тис.грн. фактично
надійшло 250,6 тис.грн., що на 5,8 тис грн. менше плану; в порівнянні з минулим роком
надходження збільшились на 6,9 тис.грн. (+2,8%);

плати за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення при плані 4,6
тис.грн. фактично надійшло 4,0 тис грн., що становить 87,0%; в порівнянні з минулим роком
надходження збільшились на 0,2 тис.грн.;

надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом при плані 148,5 тис.грн. фактично надійшло 43,3 тис грн., що на 105,2 тис.грн.
менше плану (29,2%) за рахунок ненадходження по новим укладеним договорам від КП СВ
ТГРР "Роздільнатеплокомуненерго»; в порівнянні з минулим роком надходження
збільшились на 13,0 тис.грн., (+42,9%);

інших надходжень фактично надійшло 416,7 тис. грн.

2. Промисловість.
Промисловість району представляє:
- 0,1% обсягів реалізації промислової продукції області.
Обсяги реалізації промислової продукції та послуг, тис.грн.
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Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за січень-вересень 2019
року склали 29 951,7 тис. грн.
Відповідно до Методологічного положення з організації державного статистичного
спостереження щодо виробництва та реалізації промислової продукції формування
сукупності звітних одиниць державного статистичного спостереження органи державної
статистики здійснюють на державному рівні щорічно.
В 2019 році до сукупності звітних одиниць щодо статистики виробництва та реалізації
промислової продукції по Роздільнянському району не увійшли найкрупніше за обсягами
виробництва та реалізації промислової продукції підприємство «СП «Вітмарк-Україна» ТОВ
та Кучурганська філія ОКЗДХ, обсяги реалізації на яких за січень-жовтень 2019 року
становили 1 388 387,1 тис.грн. та 9 270,2 тис.грн. відповідно.

Середня заробітна плата штатних працівників у промисловості у жовтні 2019 року
становила 4275,0 грн. (на 0,7% менше вересня 2019 року, на 3,9% більше жовтня 2018 року).
Середня заробітна плата у жовтні 2019 року в переробній промисловості по Одеській області
- 9413,0 грн.
3. Агропромисловий комплекс.
Площа Роздільнянського району становить 136797,97 га (в межах населених пунктів 11623,7 га, за межами населених пунктів - 125174,27 га)
у тому числі:
- землі сільськогосподарського призначення - 122 978,22 га, з яких сільськогосподарські
угіддя - 119 717,6 га
з них : рілля - 91,0 тис.га;
пасовища - 21,4 тис.га;
сіножаті - 870,2 га;
перелоги- 2063 га;
багаторічні насадження 4,4 тис. га.
- ліси та лісовкриті землі – 6178,6 га;
- забудовані землі – 4494,9 га;
- землі промисловості – 383,5 га;
- землі транспорту та зв’язку – 1741,3 га;
- землі водного фонду – 1059,08 га;
- землі запасу – 11777,47 га;
По типу власності земельних ділянок у районі земель:
- державної власності - 48 554,72 га;
- приватної власності – 88 179,95 га.
У районі функціонує 217 фермерських господарств та 32 великих сільськогосподарських
підприємства. Фермерськими господарствами використовується 13,6 тис.га землі, у т.ч. 13,2
тис.га - сільськогосподарські угіддя (з них: 10,8 тис.га - рілля, 2,18 тис.га - пасовища,
багаторічні насадження - 66,5 га та інші).
У користуванні особистих підсобних господарств (10722 одиниці) знаходиться 4602,4 га
земель, в тому числі сільськогосподарських угідь - 4600,8 га (рілля - 4037,8 га, пасовища 148,9 га, багаторічні насадження - 345,1 га, сіножаті - 69,00 га).
Загальна площа земель району, які підлягали паюванню, складає 66084,008 га. Кількість
паїв за результатами розпаювання становить 11049 од.
В оренді знаходяться 8360 паїв на площі 48458,46 га, з яких невитребуваних паїв 244 од.
на площі 1679,75 га.
Середній розмір земельного паю становить 6,5 га.
Товаровиробники- самостійники обробляють 2572 пая на площі 17760,78 га.
Найбільшу кількість паїв орендують таки сільськогосподарські підприємства:
Більш 1000 га:ТОВ «Обрій-МТС», ТОВ «Агровітокс», ТОВ «Бецилівське», СТОВ «Іва»,
ТОВ «Степове», ТОВ «СВ-Агро 2015», ТОВ «Зоря-2010», ТОВ «Зоря», СФГ «Земляк», ТОВ
«Кошарське», ТОВ «Промінь-12», СТОВ «Нива» .
500 - 1000 га: ТОВ «Рідна природа», СТОВ «Роздільнянське», ТОВ «Зоря-2010», ПП
Паліївське, ТОВ «Справедлівість-12», ТОВ «Агротехперспектива», ТОВ «Зоря-2011», ПП
Ромбельська О.М., ФГ «Приходько».
200 - 500 га: СФГ«Вікторія», СПД «Марлен», ТОВ «Єреміївське-2», ТОВ «Моноліт», ФГ
«Палій О.М.», ПП Делев, ТОВ «Алексагродар», СПД Усенко В.О., ФОП Костюк, ФГ
«Прогресс-В», ВКФ «Інтерцентрлюкс».

За результатами проведених у 2019 році станом на 01.11.2019 року аукціонів продано
права оренди 16 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності, розташованих на території Роздільнянського району, загальною площею 268,5829
га.
Від продажу зазначеного права до сільських бюджетів надійшло 630132,75 грн. при
середній ставці орендної плати 10,11 % 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 2,705 млн.грн впродовж всього строку дії договорів
оренди, при ставці орендної плати 8% від НГО.
У зв’язку з тим, що з 01.01.2019 року органи місцевого самоврядування отримали
повноваження щодо передачі в оренду для використання за цільовим призначенням
невитребуваних часток (паїв), районною державною адміністрацією були передані органам
місцевого самоврядування укладені з райдержадміністрацією договори оренди на
невитребувані земельні ділянки (паї) (Закон України від 10.07.2018 № 2498-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в
Україні»).
Тваринництво
Станом на 01.11.2019 року в сільгосппідприємствах Роздільнянського району є в
наявності 197 голів ВРХ, в.ч. корів - 83 голови; свиней – 1353 голови; овець – 1883 голови.
Протягом 2019 року прослідковується суттєве зменшення чисельності поголів’я:
ВРХ - на 994 голови, корів - на 354 голови. В порівнянні з минулим роком на відповідну дату
кількість свиней зменшилася на 228 голів, овець - на 241 голову.
На період зимівлі 2019-2020 років сільгосппідприємствами району заготовлено 34 ц.
кормових одиниць на умовну голову. Сіна заготовлено 2,7 т на 1 умовну голову, силосу 11,3 т.
На превеликий жаль сьогодні в районі лише 2 сільгосппідприємства займаються
вирощуванням та розведенням ВРХ:
- СТОВ «Роздільнянське» - 91 голова ВРХ (18 голів корів)
- ДП «ДГ ім. Суворова» - 106 голів ВРХ (65 голів корів).
Поголів’я тварин та птиці у населення станом 01.01.2019 року:
- ВРХ- 4284 голови (збільшилося на 904 голови);
- корів - 2538 голів (збільшилося на 283 голови);
- свиней - 5308 голів (збільшилося на 2963 голови);
- овець - 4211 голів (збільшилося на 455 голів);
- птиці - 117872 голови (збільшилося на 17830 голів).
В районі 3 господарства займаються вирощуванням та розведенням свиней: СТОВ
«Роздільнянське» - 61 голова; ПП «Благо» - 494 голови; ДП ДГ ім. Суворова - 798 голів; -при
чому підприємство являється племінним репродуктором по вирощуванню та розведенню
свиней великої білої породи.
Вирощуванням та розведенням овець в районі займаються 3 господарства: СТОВ
«Роздільнянське», ТОВ «Степове», ТОВ «КОЛОС», збільшивши поголів’я овець в 2018 році
на 361 голову, має намір стати племінним репродуктором по вирощуванню та розведенню
овець.
Виробництво основних видів продукції тваринництва станом на 01.10.2019 року
становить:

виробництво молока по сільгосппідприємствах району - 428 тонни,
надій молока від однієї корови - 3412 кг, (на 245 кг більше в порівнянні з
минулим роком на відповідну дату);
- обсяг виробництва м’яса - 30,9 тонн (на 11 тонн менше в порівнянні з
минулим роком на відповідну дату).
В СТОВ «Роздільнянське» надоїли на 1 корову 2656 кг молока, в ДП ДГ ім.
Суворова - 2584 кг молока.
Відповідно програми 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва за 2018 рік»
отримали дотацію за утримання корів молочного напрямку такі сільськогосподарські
підприємства: СТОВ «ІВА» - 300 голів, 437260 грн., СТОВ «Роздільнянське» - 35 голів,
51010 грн., ТОВ «Бецилівське» - 37 голів, 38180 грн.
Станом на 01.09.2019 року дотацію за утримання молодняка великої рогатої худоби
фізичним особам нараховано 138 особам в сумі 345,00 грн. на 239 телят. У 2018 році
сільгосппідприємства району отримали 526450 тисяч гривень. Дотацію за утримання
молодняка великої рогатої худоби фізичним особам за 2018 рік по району нараховано в
сумі 205,4 тис.грн.
Сьогодні, як ніколи гостро стоїть питання якнайшвидше та з найменшими витратами
відродити тваринництво як стратегічно важливу галузь. За об’єктивних і суб’єктивних
причин в Роздільнянському районі знижується увага до цієї надзвичайної важливої галузі, як
наслідок, маємо значне скорочення чисельності поголів’я тварин, зниження їх
продуктивності та зменшення виробництва продукції. Серйозне занепокоєння викликає те,
що йде систематичне скорочення тваринництва як галузі. Це питання є проблемним і
повинно розглядатися всіма структурами як влади так і бізнесу вже сьогодні, як невідкладне,
яке терміново вимагає прийняття дійових заходів.
-

Рослинництво.
В 2019 році сільгосптоваровиробниками Роздільнянського району проведено значний
обсяг робіт по вирощуванню зернових колосових, так як район має аграрний напрямок
розвитку. В структурі посівних площ зернові займають 56 %.
Збір урожаю по сільгосппідприємствах Роздільнянського району за 2019 рік

Культура
Озима пшениця
Озимий ячмінь
Ярий ячмінь
Яра пшениця
Горох
Нут
Сорго
Просо
Кукурудза на зерно
Соняшник
Озимий ріпак

Площа,
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404
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13948
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Валовий збір,
тонн
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638
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Урожайність,
ц/га
33,3
27,1
32,5
24,5
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6,9
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15,5
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20,1

У поточному році збиральна площа ранніх зернових колосових і зернобобових
культур по району становила 35962 га, що на 400 га більше в порівнянні з минулим роком.
Намолочено 93749 тонн зерна; середня урожайність зернових культур по району становить
26 ц /га (в минулому році - 33,5 ц/га).
Для своєчасного проведення збиральних робіт господарства району мали в
наявності 115 збиральних комбайнів, крім того було залучено з інших підприємств 45
одиниць високопродуктивних комбайнів. Господарства району на період жнив були

забезпечені паливно-мастильними матеріалами, необхідними для виконання збиральних
робіт. Зернотоки підготовлені для зберігання зерна.
Лідерами збиральних робіт в районі стали такі господарства :
- ТОВ «Обрій» - урожайність озимої пшениці становить 50 ц/га;
- ТОВ «Зоря» - середня урожайність зернових і зернобобових культур становить
32,4ц ц/га;
- ФГ «Палій» - урожайність озимої пшениці становить 42 ц/га;
- ТОВ «Зоря-2011» - середня урожайність зернових і зернобобових культур
становить 35 ц/га.
Такі господарства як ТОВ «Бецилівське», СТОВ «Рздільнянське», ТОВ «Степове»,
ДП ДГ ім.Суворова, ТОВ «Промінь-12» закінчили збирання ранніх зернових культур з
урожайністью 30 ц/га.
В порівняні з минулим роком зменшилася урожайність таких зернових культур:
- гороху – на 1,5 ц/га і становила 10,8 ц/га;
- озимого ріпаку – на 6 ц/га і становила 14 ц/га.
На урожайності сільськогосподарських культур негативно позначилися аномальні
природні явища, що мали місце в період їх вегетації, насамперед - довготривала осіння
посуха, через що насіння не було посіяно в оптимальні строки.
Під урожай 2020 року станом на 01.10.2020 року в сільгосппідприємствах району
посіяно:
- озимої пшениці - 22700 га;
- озимого ячменя - 6400 га;
- озимого ріпака - 6321 га.
В районі 4 сільгосппідприємства займаються вирощуванням та розведенням
винограду. Загальна площа винограду по сільгосппідприємствах складає 474,3 га, із них
столові сорти - 95,73 га, технічні сорти - 378,62 га.
4. Інвестиційна діяльність, будівництво.
За січень-червень 2019 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх
джерел фінансування освоєно 32,7 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 13,5% більше,
ніж за січень-червень 2018 року. Частка району у загальному обсязі залучених в область
інвестицій складає 0,4%. Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення району за
січень-червень 2019 року становив 563,7 грн.
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За січень-вересень 2019 року в Роздільнянському районі введено в експлуатацію
4119 м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво), що 6,8 рази більше
показника за січень-вересень 2018 року та в 2,3 рази більше, ніж за весь 2018 рік.

Протягом останніх 20 років державну політику України в галузі житлового
будівництва на селі реалізує регіональна пільгова програма «Власний дім». За допомогою
районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»
на 2017-2020 роки здійснюється співфінансування заходів Програми на території
Роздільнянського району.
На реалізацію заходів регіональної програми з підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2017-2020 роки в 2019 році було
виділено з районного бюджету 100,0 тис.грн та з бюджетів сільських рад - 114,0 тис.грн.:
(Буцинівська с/рада – 4,0 тис.грн., Кам’янська с/рада – 30,0 тис.грн., Кіровська с/рада – 20,0
тис.грн., Степанівська с/р – 60,0 тис.грн.).
За перід дії програми «Власний дім» свої соціальні та житлові умови покращили 216
сільських сімей району, отримавши пільгових кредитів на суму 5,5 млн.грн. Станом на
01.12.2019 року на черзі бажаючих отримати кредити по програмі «Власний дім»
знаходяться сільські сім’ї Роздільнянського району із сумою кредитів на 1,1 млн.грн.
Пріоритетним напрямом в 2019 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, благоустрію тощо. Для реалізації даних
проектів були залучені кошти бюджетів всіх рівнів: від державного до бюджетів органів
самоврядування.
5. Дорожнє господарство.
Мережу доріг Роздільнянського району складають дороги загального користування та
комунальної власності.
Протяжність автомобільних доріг загального користування складає 373,5 км., з яких:
- дороги державного значення – 110,5 км.;
- дороги місцевого значення – 263,0 км.
На балансі Служби автомобільних доріг в Одеській області по Роздільнянському
району перебувають автомобільні дороги загального користування державного значення –
110,5 км.
На утриманні Одеської обласної державної адміністрації знаходяться автомобільні
дороги загального користування місцевого значення на території району протяжністю 263,0
км. для розпорядження такими дорогами створено державне підприємство «Служба місцевих
автомобільних доріг» обдержадміністрації.
Автодороги державного значення:
Міжнародні – автодорога М-05 Київ-Одеса (21,9 км); автодорога М-16 ОдесаКучургани (17,0 км);
Регіональна – автодорога /Р-33/-Вінниця-Турбів-Гайсин-Великомихайлівка-/М-16/ (26,0
км);
Територіальні – автодорога Т-16-18 /Р-33/-Роздільна-Єреміївка-/М-05/
(36,8км); автодорога Т-16-25 КПП «Кучурган»-Біляївка-Овідіополь (15,0 км).
Автодороги місцевого значення:
- обласна
автомобільна
дорога
О161912/Роздільна-Понятівка-КошариЧервонознам’янка (21,7 км);
- обласна автомобільна дорога О160506 ст. Вигода-Роздільна (29,2 км);
- районні автомобільні дороги – 41 дорога (212,1 км).
Станом на 01.12.2019 року виготовлені наступні проектно-кошторисні документації:
1.
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування
державного значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михалівка-/М-16/, км
378+505 – км 386+432. Вартість робіт складає 167900,00 тис. грн.

Виконано ремонтних робіт на суму 105000,00 тис. грн.
Для завершення капітального ремонту необхідне фінансування в сумі 115000,00 тис.
грн.
2.
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 ремонтних робіт – 157,00 млн. грн.
3.
Середній поточний ремонт автомобільної дороги загального користування
державного значення Т-16-18 Р-33/-Роздільна – Єреміївка - /М-05/, км 0+000 - км 7+796.
Вартість ремонтних робіт – 104550,690 тис. грн.
Ремонт автодоріг місцевого значення.
В рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення протягом 2019 року здійснено дрібний поточний ремонт на
суму 12870,00 тис. грн., з яких за рахунок державного бюджету – 7400,00 тис. грн. і за
рахунок місцевих бюджетів – 5470,00 тис. грн.:
1. С161914 Новоселівка-Поташенкове-Шеметове – 1400,00 тис. грн. (державний
бюджет);
2. С161903 Роздільна-Кам’янка-Покровка – 7000,00 тис. грн. (4000,00 тис. грн. –
місцевий бюджет, 3000,00 тис. грн. – державний бюджет),
3. О161930 Роздільна-Понятовка-Кошари-Знам’янка – 1000,00 тис. грн. (державний
бюджет).
4. О160506 залізнична станція Вигода-Роздільна – 3470,00 тис. грн. (1000.00 тис.
грн. – державний бюджет, 1000,0 тис. грн. – обласний бюджет, 1470.00 тис. грн. –
місцеві бюджети).
Протяжність доріг комунальної власності складає 460,77 км, з них;
5. з твердим покриттям – 377,09 км;
6. з асфальтобетонним покриттям – 83,68 км
Проведено ремонтні роботи на суму 15442,7 тис. грн.
З метою збереження відремонтованих ділянок автошляхів, для здійснення вагового
контролю на автодорогах загального користування на території Роздільнянського району
виникла необхідність облаштування майданчика для розгортання пересувного пункту
габаритно-вагового контролю на автомобільній дорозі загального користування державного
значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михалівка-/М-16/, км 379++980.
Роботи з облаштування такого майданчику на перетині автомобільних доріг
загального користування державного значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика
Михалівка-/М-16/ та Т-16-18 /Р-33/-Роздільна-Єреміївка-/М-05/ будуть розпочаті навесні
2020 року. Будівельні роботи проводить ТОВ «Меркурій-1».
Активну участь у співфінансуванні будівництва майданчика взяли Степанівська,
Яковлівська сільські та Роздільнянська міська ради, які делегували до Служби автомобільних
доріг в Одеській області 700,00 тис. грн.
6. Споживчий ринок.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за січень–червень
2019 року склав 176,9 млн.грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товаробороту
підприємств (у порівняних цінах) становить 112,6% до січеня-червня 2018 року.
Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових
цінах) у січні-вересні 2019 року склав 64,2 млн.грн., що становить 103,5% до обсягів

відповідного періоду 2018 року. Із загального обсягу нефінансових послуг населенню
реалізовано 1,6%, або 1,0 млн.грн.
7. Підприємництво.
Протягом 9 місяців 2019 року зафіксовано позитивну динаміку кількості
зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності: темп абсолютного приросту
юридичних осіб становив 1,4%, фізичних осіб-підприємцв – 0,7%. Станом на 01.10.2019 року
кількість юридичних осіб становила 1090 од., фізичних осіб-підприємців – 2221 од.
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». Протягом 2019 року здійснювались заходи Програми, які не потребували
фінансування. (В 2018 році заходи зазначеної програми профінансовані на 23,0 тис.грн.)
8. 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 10 суб’єктами надання адміністративних послуг та надає 80 послуг.
Всього станом на 01.11.2019 року до відділу надання адміністративних послуг надійшло
4151 звернення з повним пакетом документів. Зокрема:
 до відділу у Роздільнянському районі Головного управління Держгеокадастру в
Одеській області – 2057 звернень;
 до Державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг Роздільнянської
райдержадміністрації (реєстрація нерухомого майна) -1600 звернень;
 до Роздільнянського РС ГУ ДМС України в Одеській області – 242 звернення;
 послуги дозвільного характеру – 252 звернення.
9. Житлово-комунальне господарство.
Протягом 2019 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.тонн ТПВ на рік. Всі сміттєзвалища
паспортизовані. Проблемним питанням є визначення земельної ділянки під зберігання та
захоронення твердих побутових відходів смт.Лиманське та села Кучургани.
За 2019 роки було ліквідовано 70 стихійних сміттєзвалищ загальною площею близько
2,0 га та вивезено 3086 куб.м. безгосподарських відходів.
Роздільнянською міською радою придбано 15 контейнерів для сміття на загальну
суму 59,003 тис. грн., оновлено парк спецтранспорту на 148,0 тис. грн.
Проведені роботи по енергозбереженню (заміна вікон) в Буцинівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів на загальну суму 360,0 тис.грн. (обласний бюджет – 197,07 тис.грн., районний –
162,93 тис.грн), Болгарській ЗОШ І-ІІІ ступенів -169,80 тис.грн., Виноградарській ЗОШ І-ІІІ
ступенів – 199,8 тис.грн., Яковлівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Роздільнянській ЗОШ І-ІІІ
ступенів №2 - 187,6 тис.грн., Новоукраїнській ЗОШ І-ІІІ ступенів -147,8 тис.грн., Лиманській
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 147,8 тис.грн. та Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 147,8 тис.грн.
Загальна сума коштів на заміну вікон в загальноосвітніх закладах складає 1527,22
тис.грн.

Проведено роботи по ремонту дахів шкіл: Павлівської ЗОШ – 190 тис.грн.,
Бурдовської ЗОШ – 585,7 тис.грн., Кам’янської ЗОШ - 1489,0 тис. грн. (ремонт даху та
утеплення фасаду будівлі). Всього на суму 2264,7 тис.грн.
Фактичні обсяги фінансування заходів, які спрямовані на покращення житловокомунального господарства Роздільнянщини, в 2019 році становили 27085,4 тис.грн., в тому
числі кошти районного бюджету – 580,00 тис.грн., кошти бюджетів сіл, селища, міста –
19407,8 тис.грн. та кошти інших джерел - 7097,7 тис.грн.
Крім того, 2019 році здійснено:
капітальний ремонт даху будинку культури с. Степанівка на загальну суму 1015,3
тис. грн.;
- капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Новоселівка на загальну суму 200,00
тис. грн.;
- будівництво вуличного освітлення (з використанням світлодіодів) по вул. Виноградна,
вул. Нова від ТП-269 в с. Виноградар на загальну суму 2243,5 тис.грн.;
- реконструкцію та реставрацію дренажного каналу в с. Гаївка на загальну суму 600,00
тис. грн.;
- капітальний ремонт даху будинку культури с. Отрадове на загальну суму 708,6 тис.
грн.;
- капітальний ремонт вуличного освітлення с. Поташенкове на загальну суму 139,6 тис.
грн.;
- капітальний ремонт вуличного освітлення Кіровської сільської ради на загальну суму
973,2 тис. грн.;
- капітальний ремонт освітлення сіл Новокостянтинівка, Вапнярка, Петрівка на
загальну суму 441,2 тис. грн.;
- інші
Із загального населення району забезпечено централізованим водопостачанням
55,4 тис. мешканців (96%) або 19894 індивідуальних будинки та квартири. Оснащені
приладами обліку води 17608 будинків та квартир (88,5% від загальної кількості будинків,
що забезпечені централізованим водопостачанням).
Майже в усіх населених пунктах вода подається цілодобово. В декількох населених
пунктах вода подається в середньому лише 3-4 години на добу (села Старостинської
сільської ради).
Є населені пункти, де відсутнє централізовано водопостачання - це невеликі села з
незначною чисельністю жителів: Міліардівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Будячки,
Новодмитрівка Друга, Новоградениця, Плавневе, Труд-Гребенік, Бугай, Веселе,
Поташенкове, Вапнярка, Гетьманці, Петрівка, Капаклієве, Шевченкове, Новий Гребеник.
Якість питної води у значній мірі залежить від стану системи водопостачання. Значна
частина водопровідних споруд району (насосна станція та водопровідні мережі)
відпрацювала нормативний строк експлуатації, що призводить до підвищених витрат
електроенергії та збільшення вартості перекачування води і стоків. У зношеному та
аварійному стані перебуває 85,90 км, що становить 17,8% їх загальної довжини.
Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 18,32 км, з яких 9 км
потребують реконструкції. Зношеність каналізаційних мереж, крім вторинного забруднення
водопровідної води стічними водами, обумовлює підтоплення територій населених пунктів.
В районі налічується 3 каналізаційні очисні споруди, які працюють неефективно та не
забезпечують належне очищення каналізаційних стоків.
На розв’язання існуючих проблем щодо забезпечення населених пунктів району
якісним водопостачанням спрямована Програма «Питна вода Роздільнянщини на 2009-2020
роки», яка затверджена рішенням Роздільнянської районної ради від 31.07.2009 року
№339-V.

В поточному році здійснювалися заходи за наступним напрямком Програми:
розвиток систем водопостачання та водовідведення (капітальний ремонт,реконструкція та
будівництво водопровідно-каналізаційних мереж, водопровідних і каналізаційних насосних
станцій, артсвердловин, каналізаційних очисних споруд та резервуарів для накопичення
чистої води).
За 10 місяців 2019 року з місцевих бюджетів витрачено 5,3 млн.грн. За ці кошти
проведено:
- реконструкцію водопровідних мереж м.Роздільна по вул. Тираспольська (150 м) та по
вул. Садова-Черняховського (55 м);
- капітальний ремонт водопроводу по 4 вулицям с. Камянка (4,0 км);
- капітальний ремонт водопроводу з улаштуванням пожежного гідранту
с.Яковлівка (9,03 км);
- капітальний ремонт водопровідних мереж с.Труд-Куток (3,5 км);
- поточний ремонт водопровідних мереж с.Старостіно (0,6 км;
- придбано 2 водонапорні башти Кам’янською сільською радою;
- придбано агрегатний насос для водонапірної башти Степовою сільською радою.
Виконання заходів із забезпечення населення якісною питною водою та сталим
водовідведенням продовжуються.
Послуги тепло-, водопостачання, водовідведення та з утримання будинків, споруд і
прибудинкових територій надають 12 комунальних підприємств.
У січні-серпні 2019 року населенню району нараховано до сплати за житловокомунальні послуги 13,1 млн.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх
періодів, 12,0 млн.грн. (91,4% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів за
отримані житлово-комунальні послуги станом на кінець серпня 2019 року становила 5,3 млн.
грн.
Кількість ОСББ по району залишилась на рівні минулого року та становила 31
об’єднання. Всі вони утворені в м. Роздільна.
10. Заробітна плата.
Рівень середньомісячної номінальної заробітної плати, грн.
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У ІІІ кварталі 2019 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати
штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і
більше) становив 8473 грн. і порівняно з відповідним періодом 2018 року збільшився на 2,1%
Середньомісячна заробітна плата по району становить 90,4% до середнього рівня по області
(9368 грн.).
Станом на 01.11.2019 року заборгованість по заробітній платі по району відсутня.

11. Демографічна ситуація та розвиток ринку праці.
Станом на 01.10.2019 року в Роздільнянському районі проживало 57313 осіб.
Зменшення чисельності наявного населення до початку року становило 315 осіб, або 0,4%.
Протягом січня-вересня 2019 року народилося 392 особи, померло 626 осіб. Загальне
скорочення чисельності населення району відбулось: за рахунок природного скорочення –
на 234 особи, за рахунок міграційних процесів – на 81 особу.
Ситуація на зареєстрованому ринку праці у 2019 році характеризується наступними
даними: всього протягом звітного періоду перебувало на обліку Роздільнянської районної
філії Одеського обласного центру зайнятості 902 чоловіки безробітних, з них 284 особи мали
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. На вільні та новостворені робочі місця
працевлаштовано 451 особу, з них 245 безробітних. Станом на 29.11.2019 року на обліку
Роздільнянської районної філії Одеського обласного центру зайнятості перебувало 242
безробітних громадянина, з них 67 чоловік – особи, які потребують соціального захисту.
Одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою
діяльністю отримали 2 особи в сумі 68,5 тис.грн.
В звітному періоді укладено 9 договорів на громадські роботи. В громадських роботах
приймали участь 35 безробітних. В інших роботах тимчасового характеру приймали участь
146 осіб.
Профнавчання в 2019 році проходили 156 чоловік безробітних по різним професіям,
які потребує ринок праці.
Протягом 2019 року районною службою зайнятості проведено 384 семінари для
безробітних, в яких прийняли участь 5241 особа, та надана 2941 профорієнтаційна послуга.
12. Соціальний захист населення
З метою проведення ефективної регіональної політики щодо організації системи
соціальної допомоги населенню району протягом 2019 року проведено наступну роботу.
Для покращення матеріального стану незахищених малозабезпечених верств
населення району шляхом надання їм одноразової грошової допомоги з районної цільової
Програми підтримки малозабезпечених верств населення на 2018-2020 рр. протягом 11
місяців 2019 року (з районного бюджету) було виділено кошти на:
надання щомісячної матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих на
території інших держав та сім’ям загиблих працівників органів внутрішніх справ. Всього 7
сім’ям на загальну суму 38,5 тис.грн. (по 500,00 грн. на сім’ю);
надання матеріальної допомоги 2 сім’ям загиблих в республіці Афганістан на
загальну суму 6,0 тис.грн.;
надання матеріальної допомоги на придбання слухового апарату 5 особам по
5,0 тис.грн. кожному;
надання матеріальної допомоги до дня вшанування 33-ї річниці аварії на ЧАЕС
55-ти громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну суму
52,0 тис.грн.;
надання матеріальної допомоги до дня перемоги у Другій світовій війні 15
інвалідам війни на загальну суму 30,0 тис.грн.;
проведення Дня матері - 6,0 тис.грн.;
проведення Дня батька – 5,0 тис.грн.;
придбання медалей ветеранам Афганистану - 38,4 тис.грн.;
надання матеріальної допомоги 193 сім’ям, які опинились у скрутному
становищі, на загальну суму 515,0 тис.грн.;
З районної цільової Програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 20182020 роки протягом 11 місяців 2019 року з районного бюджету було виділено кошти на:
надання матеріальної допомоги 9-ти учасникам АТО - 19,0 тис.грн.;

вшанування Дня пам’яті захисників, загиблих у боротьбі за цілісність України,
- 2,0 тис.грн.;
- вшанування Дня захисника України – 4,5 тис.грн.
З метою соціальної підтримки вразливих груп населення району відповідно до Законів
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний
захист дітей війни», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» на обліку в управлінні соціального захисту населення роздільнянської районної
державної адміністрації перебуває 9519 пільговиків.
За користування пільгами проводились розрахунки з 13 підприємствами, які надають
житлово-комунальні послуги, на загальну суму 7373,2 тис. грн.
Пільгові перевезення профінансовано на 868,338 тис.грн.
807 пільговикам виплачена компенсація на придбання твердого палива та скрапленого
газу на загальну суму 786,9 тис. грн.
На обліку в управлінні перебувало 4081 одержувач різних видів державних
соціальних допомог та компенсацій. Обсяг фінансування за 11 місяців 2019 року становив
86,0 тис.грн.
10 осіб отримують грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам
за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.
Даний вид допомоги протягом 11 місяців 2019 року профінансовано на суму 2082,3 тис.грн.
Станом на 01.11.2019 р. на обліку в управлінні перебуває 3019 домогосподарств, яким
здійснено розрахунок житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу. Обсяг фінансування на
виплату субсидій за 11 місяців 2019 року становив 13899,7 тис. грн.
На виконання завдань Уряду для забезпечення державної підтримки вимушено
переміщених осіб, забезпечення підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей протягом 11 місяців 2019 року 47 сім’ям призначено щомісячну адресну допомогу для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. На
виплату зазначеної допомоги протягом 11 місяців 2019 року перераховано 805,8 тис. грн.
285 громадян, які отримали статус учасника бойових дій за участь в
антитерористичній
операції,
користуються
пільгами,
передбаченими
чинним
законодавством.
Перебувають на обліку для отримання путівок на оздоровлення 208 ветеранів та
інвалідів, забезпечено путівками 13 інвалідів. Виплачено компенсації за невикористане
санаторно-курортне лікування 11 чол. на суму 3,7 тис.грн.
Протягом 11 місяців 2019 року виплачено компенсацію за бензин, ремонт та технічне
обслуговування автомобіля інвалідам війни на загальну суму 2,5 тис.грн. та інвалідам
загального захворювання на загальну суму 2,9 тис.грн.
Протягом 11 місяців 2019 року здійснена виплата компенсації за транспортне
обслуговування інвалідам війни на суму 668,46 грн. та інвалідам загального захворювання на
суму 1560 грн.
Згідно Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» у 2019 році видано 576
направлень щодо забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації (на
отримання милиць та палиць, крісел-колісних, крісел-туалетів).
З початку 2019 року відділом праці та соціально-трудових відносин управління
соціального захисту населення Роздільнянської районної державної адміністрації проведено
5 координаційних рад з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку,
запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Координаційною радою
створено міжсекторальну робочу групу з питань запобігання домашньому насильству та
насильству за ознакою статі, а також міжсекторальну робочу групу з питань протидії торгівлі
людьми. Проводились круглі столи з питань попередження домашнього насильства та

протидії торгівлі людьми.
На підприємствах району протягом 11 місяців 2019 року зареєстровано 17
колективних договорів, які перевірялись на відповідність чинному законодавству і
надавались роботодавцям вже з рекомендаціями щодо внесення коригувань, з них до 4
колективних договорів внесені зміни та доповнення.
Забезпечувалось виконання програм і заходів щодо протидії торгівлі людьми. За 12
місяців 2019 року громадянам не встановлено статусу осіб, які постраждали від торгівлі
людьми.
Створена дорожня карта перенаправлення між суб'єктами взаємодії, які надають
допомогу постраждалим від домашнього насильства.
Забезпечувалась реалізація заходів щодо виконання Генеральної та Регіональної угод
про регулювання основних принципіві норм реалізації соціально-економічної політики і
трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки. Здійснювався систематичний контроль за
своєчасністю виплати заробітної плати, запровадження підприємствами всіх форм власності
мінімальних гарантій з оплати праці. Вживались заходи до якісного проведення атестації
робочих місць. Забезпечувався, в межах компетенції, соціальний захист працівників,
зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці.
13. Підтримка сім’ї, дітей та молоді.
Станом на 01.12.2019 рок на обліку служби у справах дітей Роздільнянської
районної державної адміністрації перебувало 214 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, остійно поновлюється. Під опікою/піклуванням перебувало 166 дітей, в
прийомних сім’ях перебувало 15 дітей, в дитячих будинках сімейного типу - 19 дітей, 4
дитини перебувають в інтернатних закладах. В ліцеях, училищах та технікумах навчаються 2
дитини, в притулку для дітей перебуває 2 дитини, 6 дітей в - сім’ї родичів/знайомих.
Протягом 2019 року на первинний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, поставлено 39 дітей, з яких 20 дітей-сиріт, 19 дітей, позбавлених
батьківського піклування, 8 дітям надано статус. З них 6 дітей в сім’ї родичів, відносно них
збираються документи для влаштування під опіку та встановлення батьківства, 4 дитини
влаштовані в дитячі будинки сімейного типу, 18 дітей влаштовані під опіку/піклування, 2
дитини перебувають в притулку для дітей, 1 дитина в будинку дитини, 1 дитина в
навчальному закладі на повному державному забезпеченні, 2 дитини усиновлено, відносно 5
дітей встановлено батьківство. Знято з первинного обліку 35 дітей: 20 дітей досягли
повноліття, відносно 5 дітей встановлено батьківство, 1 дитині надано повну цивільну
дієздатність, 3 дитини усиновлено, 6 дітей повернуто батькам.
Проводиться відповідна робота для влаштування якомога більшої кількості дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання: на сайті
райдержадміністрації та в районній газеті розміщуються статті, які містять інформацію про
всі види сімейних форм виховання, переліки документів,потрібних для усиновлення дитини,
створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, влаштування дитини під
опіку/піклування, також надаються консультації особам стосовно сімейних форм виховання.
Протягом 2019 року 2 дитячих будинка сімейного типу поповнено 4 дітьми-сиротами
та дітьми, позбавленими батьківського піклування, троє з яких є між собою рідними братами.
Всього в Роздільнянському районі функціонує 8 прийомних сімей, в яких виховується
16 дітей та 3 дитячих будинка сімейного типу, в яких виховується 26 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
До кінця року планується створення 1 прийомної сім’ї та влаштування до неї 1 дитини,
позбавленої батьківського піклування.
На обліку кандидатів в усиновлювачі перебувають 2 сім’ї. Ще 2 родини збирають
документи для постановки на облік кандидатів в усиновлювачі.

На сьогоднішній день спостерігається збільшення кількості звернень громадян до
служби за консультаціями з приводу усиновлення та збільшення кількості усиновлення
дітей. З кандидатами в усиновлювачі проводиться велика 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
індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування тощо.
Проводиться постійний контроль за умовами проживання та утримання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дотримання пільг та гарантій,
передбачених чинним законодавством для дітей цієї категорії. Згідно із затвердженими
графіками проводяться рейди по прийомним сім’ям, дитячому будинку сімейного типу, по
сім’ям усиновлювачів, а також по сім’ям опікунів та піклувальників для з’ясування умов
проживання та виховання усиновлених дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Станом на 01.12.2019 року не забезпечені житлом після завершення перебування у
державних закладах чи сімейних формах виховання 139 осіб, а саме: 26 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування (віком від 16 до 18 років), 76 осіб з числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування (віком від 18 до 23 років) та 37 осіб молоді
(віком від 23 до 35 років).
На виконання Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа затверджена відповідна
районна програма на 2017-2019 роки. В поточному році на реалізацію заходів програми
передбачені кошти в сумі 300,0 тис.грн. Роздільнянською міською радою затверджено
відповідну програму з фінансуванням на 2019 рік в розмірі 300,0 тис.грн. В 2019 році
придбано житло для 1 особи вартістю 220,0 тис.грн.
В Роздільнянському районі функціонує один заклад соціального захисту дітей –
притулок для дітей «Теплий дім» служби у справах дітей районної державної адміністрації.
Протягом 2019 року в ньому перебувала 71 дитина. 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.
14. Реалізація молодіжної та сімейної політики.
Молодь району – це 17177 осіб. Багатодітних сімей в районі – 936, в них 3245 дітей:
сімей, в яких виховується 3 дітей - 648, 4 дітей - 190, 5 дітей – 66, 6 дітей – 24, 7 дітей – 2, 8
дітей - 4; 10 і більше дітей - 2 сім’ї. Почесне звання «Мати-героїня» присвоєно 2
багатодітним матерям.
За районною програмою «Сім’я і молодь Роздільнянщини на 2016-2020 роки»
проведені: ІІІ районний фестиваль вертепів, свято з нагоди Дня молоді, свято до Дня
захисника України.
Проведені семінари та тренінги: «СНІД - стосується кожного», «Підготовка молоді до
сімейного життя», засідання круглих столів «Підтримка сімей у складних життєвих
обставинах».
Рішенням районної ради від 17.01.2017 року №308-VIІ затверджена районна Програма
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки. В 2019 році
організовано табір відпочинку з цілодобовим перебуванням «Патріот», в якому оздоровлено 45
дітей району та спортивний табір відпочинку «Чемпіон», в якому оздоровлено 72 дитини.
21.01.2019 року організовано мітинг біля пам’ятника Т.Г.Шевченку, в якому взяли участь 250
осіб; 17-18 травня 2019 року проведено І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»), в якій взяли участь 6 команд району. Команда-переможець

Кам’янської ЗОШ прийняла участь в обласному етапі гри. Проведені флешмоб до Дня
вишиванки, в якому прийняли участь 1530 осіб, та першість Одеської області з боротьби дзюдо
пам’яті земляка-«Кіборга» Сергія Іщенка.
До Дня українського добровольця в закладах освіти району проведені: тематичні лекції,
бесіди, «круглі столи», уроки щодо ролі добровольчих формувань у захисті територіальної
цілісності держави. Заходи проводились за участю учасників антитерористичної операції та
операції об’єднаних сил, українського визвольного руху, представників громадських
організацій; був організований перегляд документальних фільмів, присвячених Дню
українського добровольця.
Протягом березня 2019 року проводилися виставки творів мистецтва, фотографій,
документів, мемуарної літератури у музеях та бібліотеках району.
До Дня захисника України проведені урочисті заходи «Козаки, гей, козаки». В школах
району проведені відкриті заняття «Українська держава - наша честь і слава». Метою заходу
було закреплення, уточнення та розширення знань дітей про Україну: державні та народні
символи, обереги, легенди, природні скарби, народну творчість.
З метою підвищення рівня здоров’я молоді, популяризаціі та утвердження здорового і
безпечного способу життя та культури здоров’я серед шкільної молоді району проводиться
щорічний конкурс «Молодь обирає здоров’я», команда-переможець якого приймає участь в
обласних змаганнях.
З метою зміцнення психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури
їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі, забезпечення репродуктивного здоров’я молоді,
популяризації серед молоді знань з безпеки життєдіяльності в КЗ «Роздільнянська ЦРЛ» працює
консультативний пункт з надання послуг жінкам. В школах району проходять бесіди з питань
безпеки жіттєдіяльності.
З метою формування та реалізація механізму підвищення рівня зайнятості молоді шляхом
сприяння її працевлаштуванню, стажуванню на робочих місцях та залученню до суспільно
значущої діяльності як способу забезпечення вторинної зайнятості, за І півріччя 2019 року
отримали статус безробітних 635 молодих осіб, з них працевлаштовано 171 особу, направлено на
професійне навчання – 120 осіб, отримали допомогу по безробіттю – 548 осіб, взяли участь у
громадських роботах - 22 особи, взяли участь у роботах тимчасового характеру – 145 осіб,
отримали профорієнтаційні послуги - 618 осіб.
Рішенням районної ради від 26.12.2017 року №524-VІІ затверджена Програма
відпочинку та оздоровлення дітей району на період 2018-2022 роки. За кошти районного
бюджету в санаторії ім.С.Лазо смт.Сергіївка Б-Дністровського району з 20.06.2019 року по
10.07.2019 року оздоровлено 55 дітей соціально-незахищених категорій, із них: дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування – 30; дітей з багатодітних та малозабезпечених
сімей – 19; дітей, батьки яких приймали участь в антитерористичній операції, – 1; дітей
внутрішньо-переміщених осіб - 2; дітей, які перебувають на диспансерному обліку, – 2.
За кошти державного бюджету оздоровлено 15 дітей в ДП УДЦ «Молода гвардія», (діти сироти-1; діти, позбавлені батьківського піклування, - 6; діти з багатодітних сімей - 6; діти
учасників АТО - 2) та 20 дітей в МДЦ «Артек» (діти, позбавлені батьківського піклування, 7; діти з малозабезпечених сімей - 1; діти з багатодітних сімей - 2; діти, які перебувають на
диспансерному обліку - 10).

15. Освіта.
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 комплекси «ЗНЗ - ДНЗ»
(Понятівський, Слобідський, Гаївський, Єреміївський, Буцинівський, Новоукраїнський,
Старостинський).
У районі налічується 3252 дитини віком від 0 до 6 років.
Охоплено дошкільною освітою – 1580 дітей.
Черга у ДНЗ – 318 дітей.

Дітей 5-річного віку у районі всього 853. Рівень охоплення різними формами
дошкільної освіти дітей 5-ти річного віку (при ДНЗ, ЗНЗ (у підготовчих групах),
соціально-педагогічний патронат) становить 100%.
У 2019 році відкрито додаткову групу у Слобідському навчально-виховному
комплексі та відкрито Старостинський НВК на 20 місць.
Відремонтовано третю групу у закладі дошкільної освіти «Пролісок»
с.Яковлівка, відкриття якої планується у 2020 році.
Загальна середня освіта
У районі функціонують 29 загальноосвітніх навчальних закладів, із них 17
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 3 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, Єреміївський, Буцинівський, Новоукраїнський), 2 НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (Гаївський, Старостинська). У
загальноосвітніх навчальних закладах навчається 6737 дітей, в 1-4 класах – 2891 дітини; в 5-9
класах – 3229 дітей; в 10 - 11 класах – 617 дітей.
У другу зміну працюють 3 загальноосвітні навчальні заклади: Роздільнянськ а
ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, Роздільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Роздільнянський НВК
(школа-гімназія) №1.
У 2019 році загальноосвітні навчальні заклади району закінчили 8 06
випускників, з них базову освіту отримали – 548 учнів, повну – 258 учнів. Свідоцтво
з відзнакою отримали – 14 випускників; золоту медаль – 6; срібну медаль - 5.
Організовано регулярний безкоштовний підвіз до місць навчання й додому учнів, які
проживають у сільській місцевості. Підвіз здійснюється 18 автобусами. Кількість дітей, які
потребують підвозу – 1226, з них: шкільним автобусом підвозяться – 1226 учнів.
Безкоштовним гарячим харчуванням за рахунок коштів, передбачених кошторисом
видатків для закладів освіти району, з розрахунку 8 грн. (гарячий 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»; діти, батьки яких є
учасниками ООС (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 3032 учні, з них: учні 1-4 класів –
2891 чол., учні пільгової категорії – 141 чол.
У 14 закладах загальної середньої освіти відкрито 21 клас інклюзивної освіти для 23
дітей з особливими освітніми потребами. На сесії районної ради прийнято рішення про
відкриття інклюзивно-ресурсного центру. Закуплено матеріали для облаштування кабінетів
психологів з метою розвитку та розвантаження дітей з особливими освітніми потребами.
Начальними закладами виконується розвиток концепції Нової української школи.
Проведено закупівлю меблів для першого класу, дидактичного матеріалу.
В Роздільнянському районі функціонує Степанівський міжшкільний навчально–
виробничий комбінат (МНВК). У 2019 році професійне навчання в МНВК пройшли 277
учнів, які здобували професію за напрямками «Автосправа», «Перукарська справа»,
«Основи комп'ютерного набору».
Позашкільна освіта
У центрі творчості дітей та учнівської молоді (ЦТДУМ) творчими об'єднаннями,
студіями та гуртками під керівництвом 25 педагогів у 2018-2019 навчальному році
охоплено 1157 дітей, які відвідують 112 гуртків художньо-естетичного, науковотехнічного,
еколого-натуралістичного,
соціально-реабілітаційного,
фізкультурноспортивного відділень.

У 2018-2019 році в Роздільнянській дитячо-юнацькій спортивній школі займається
387 учнів в 21 групі. Працюють 13 тренерів-викладачів. Спортивна школа має філії в
Кам’янській, Щербанській, Лиманській №1, Степанівській, Кучурганській, Болгарській
ЗОШ. У школі функціонують 7 спортивних відділень: волейбол, гандбол, боротьба дзюдо,
футбол, настільний теніс.
16. Охорона здоров’я.
Пріоритетним значенням для розвитку галузі охорони здоров’я є забезпечення
надання амбулаторно - поліклінічної допомоги. Активізація роботи денних стаціонарів дала
змогу зменшити рівень госпіталізації населення, що є позитивним показником, оскільки
зменшує витрати на більш затратну стаціонарну допомогу.
Станом на 01.11.2019 року в складі Роздільнянського районного Центру первинної
медико-санітарної допомоги функціонувало 13 АСМ (амбулаторія сімейної медмцини) та 11
ПЗ (пункт здоров’я).
Ліжковий фонд Центральної районної лікарні становить 150 ліжок.
Відкриття нових лікуавально-профілактичних установ та закриття функціонуючих не
відбувалося.
У 2018 році
Роздільнянський район увійшов до Державної програми нового
будівництва, що фінансується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості. Протягом 2019 року в Єгорівській, Кам’янській та Яковлівській
сільських радах (за умови співфінансування з місцевих бюджетів) здійнювалось
будівництво 3 амбулаторій з житлом для лікарів в селах Болгарка, Кам’янка та Яковлівка.
17. Культура.
В районі функціонує необхідний комплекс закладів культури: 64 установи районного
підпорядкування (31 бібліотека, 29 клубних закладів, 2 музеї, 2 школи естетичного
виховання).
Провідну роль в процесі збереження національної культурної спадщини, народних
традицій, звичаїв, ремесел відіграють клубні заклади Роздільнянщини. Постійно діючих
протягом року угрупувань – 98: 85 аматорських художніх колективів, 10 з яких мають звання
“народний”, 1 – «зразковий». Учасниками аматорських колективів є 1412 мешканців району,
в тому числі 916 дітей та молоді.
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 мережі інформаційно-просвітницької діяльності та культурно-дозвіллєвої роботи в
закладах культури та мистецтв протягом 2019 року було заплановано та проведено комплекс
заходів національно-патріотичного, духовного та культурного спрямування за різними
напрямками діяльності. Зокрема:
 Популяризація і відродження народних традицій (традиційний районний фестиваль
вертепів; свято Водохреща, заходи до Дня Святого Миколая тощо);
 Виховання національної єдності та почуття історичної значущості подій минулого (День
Соборності України; відеостенд «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української
революції 1917-1921 років»; святковий концерт до Дня Конституції України; мітинг до
Дня Прапора України; мітинг та концерт до Дня Незалежності України; свято до Дня
Захисника України та Дня козацтва; захід до Дня Гідності та Свободи тощо);



Вшанування пам’яті загиблих, виховання патріотизму і почуття поваги до покоління
пращурів (заходи у музеї та бібліотеках району до Дня пам’яті Героїв Крут; відеостенд
«Небесна сотня – то вогонь сердець…» з нагоди вшанування Героїв Небесної Сотні;
мітинг-концерт до Дня визволення м. Роздільна та сіл району від нацистських
загарбників; мітинги та покладання квітів до Днів пам’яті та примирення 8-9 травня
тощо);
 Вшанування пам’яті загиблих та учасників бойових дій на території інших держав
(інформаційна зустріч у краєзнавчому музеї з нагоди виводу радянських військ з
Афганістану);
 Організація дозвілля людей (святкові урочистості з нагоди державних, професійних свят;
відзначення знаменних пам’ятних дат; Відкритий районний фестиваль меду тощо);
 Організація дозвілля дітей (театралізована програма до Дня захисту дітей; виїзні ігрові
тури та акція до Дня Святого Миколая; театралізовані новорічні ранки) тощо.
Важливою складовою інформаційного та освітнього простору є діяльність бібліотек
району. Бібліотечним обслуговуванням за звітний період 2019 року було охоплено 16 469
чоловік. Бібліотечний фонд складає 471 557 примірників. За звітний період було придбано 2
452 примірники. Одним із важливих напрямків своєї діяльності бібліотеки вважають
формування фонду української книги. Обмежене фінансування спонукає працівників
бібліотек здійснювати пошук позабюджетних коштів, розширювати коло додаткових
сервісних послуг.
Основною метою та завданням розвитку культури Роздільнянського району на 2019
рік були заходи, спрямовані на розв’язання основних проблем функціонування та розвитку
галузі культури в Роздільнянському районі. Так, за звітний період відділу культури і туризму
виділялись кошти за рахунок програми «Культура Роздільнянщини на 2016-2020 роки», для
проведення запланованих на рік заходів, зокрема фестивалю-конкурсу «Зорепад грації та
краси», ІІ Відкритого районного медового фестивалю, Дня Конституції, Всеукраїнського Дня
працівників культури та майстрів народного мистецтва тощо.
Процеси реформування галузі культури району за останні роки набули необхідного
динамізму. Відремонтовано більшість сільських клубів та будинків культури, покращилася
їх матеріально-технічна база. Зокрема, на теперішній час вже проведено ремонт в
Кучурганському СБК, Калантаївському СК, проводяться роботи в Лиманському МБК №3,
Єреміївському СБК, проводиться капітальний ремонт у великій залі Роздільнянського
районного Палацу культури.
18. Фізична культура та спорт.
Протягом 2019 року розвиток фізичної культури та спорту в районі здійснювався за
Програмою розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021
роки та Програмою «Освіта Роздільнянщини на 2019-2021 роки».
Завершено будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям в с.Кошари. (В
2018 році відкрито міні-футбольне поле зі штучним покриттям в с.Кам’янка та мініфутбольне поле зі штучним покриттям в м.Роздільна ЗОШ І-ІІІ ступенів №4.
З дорослими проводиться тренерська робота працівниками КЗ СВТГРР «Стадіон
«Спартак». До занять фізичною культурою та спортом залучаються діти, молодь та особи
похилого віку за видами спорту: футбол, міні-футбол, гандбол, волейбол, настільний теніс,
армреслінг, гірьовий спорт, дартс, перетягування канату, стріт-бол, вільна боротьба, мініфутбол – до 1500 осіб. За поточний 2019 рік проведені змагання з таких видів спорту: футзал;
волейбол; футбол; настільний теніс; гандбол.
В районі функціонує 70 спортивних майданчиків, 1 стадіон та 23 спортивних зали для
занять фізичною культурою та спортом, в яких працюють 63 викладачі вказаного профілю,
на громадських засадах працює 20 тренерів (інструкторів). Футбольних полів в районі 28,
тирів для стрільби - 1.

В закладах освіти району щорічно в рамках обласної Спартакіади учнів проводиться
районний етап зазначеної Спартакіади. Другий рік поспіль район посідає І місце в обласній
Спартакіаді учнів серед команд другої групи. В ході районної Спартакіади в 2019 році
проведено: легкоатлетичний крос, гандбол (дівчата), гандбол (юнаки), волейбол (дівчата).
В загальному заліку обласних сільських спортивних ігор Роздільнянський район займає
ІV місце, в обласній Спартакіаді з 18 видів - ІІІ місце.
19. Архітектура та містобудування.
Сектором містобудування та архітектури Роздільнянської районної державної адміністрації
за 11 місяців 2019 року було розглянуто 242 проекти землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, з яких погоджено 224 проекти (92 % від загальної кількості), відмовлено у погодженні 18 проектів ( 8 % від загальної кількості).
Протягом 2019 року до сектору містобудування та архітектури надійшло 20 звернень щодо
видачі будівельного паспорту забудови земельної ділянки. З них було виготовлено 18
будівельних паспортів, по 2 зверненням надано відмову в зв'язку з невідповідністю намірів
забудови державним будівельним нормам.
Крім того, надано містобудівні умови та обмеження по 7 зверненням, по 8 зверненням було
відмовлено відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для
проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються» від 06.11.2017 р. №289.
Виготовлено 8 паспортів прив'язки тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності та продовжено дію ще 1 паспорту прив'язки.
Постійно проводиться робота з інформування органів місцевого самоврядування щодо
необхідність ініціювати розроблення нових генеральних планів.
Так, протягом 2019 року було затверджено 10 генеральних планів населених пунктів
району: сіл Благодатне, Калантаївка, Виноградар, Вакулівка, Перше Травня, Вапнярка, Марківка,
Новокостянтинівка, Петрівка, Гетманці.
На етапі затвердження, а також збору державних вимог генеральні плани населених пунктів:
м. Роздільна – запланована дата завершення робіт з виготовлення містобудівної документації
лютий 2020 року; с. Нові Чобручі - запланована дата завершення робіт з виготовлення
містобудівної документації грудень 2019 року; с. Щербанка – запланована дата завершення робіт з
виготовлення містобудівної документації грудень 2019 року; смт. Лиманське - запланована дата
завершення робіт з виготовлення містобудівної документації лютий 2020 року.
Розпорядженням голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 29 січня 2019
року № 45/А-2019 затверджено містобудівну документацію: «Детальний план території для
будівництва та обслуговування об'єктів енергетики – сонячної електростанції на земельній ділянці
площею 107,44 га на території Роздільнянської міської ради (за межами населеного пункту)
Роздільнянського району Одеської області».
Видано розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 25
листопада 2019 року № 597/А-2019 «Про надання дозволу на розроблення детального плану
території для ведення індивідуального садівництва на земельній ділянці орієнтованою площею
10,00 га на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за
межами населеного пункту)».
З метою подальшого розвитку економічної і соціальної сфери району та
вирішення актуальних проблем протягом 2019 року затверджено низку важливих для
району програм:
- Районну Програму «Освіта Роздільнянщини» на 2019-2022 роки;
- Районну Програму «Розвиток та підтримка тваринництва в Роздільнянському районі

-

-

на 2019-2023 роки»;
Районну Програму з виконання «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини» на період до 2022 року в новій редакцї;
Районну цільову Програму «Здоров’я» на 2019-2023 роки;
Програму енергоефективності Роздільнянського району на 2019-2021 роки;
Програму з виконання підтримки діяльності і відкритості роботи служби у мправах
дітей Роздільнянської районної державної адміністрації та фінансового забезпечення
для здійснення повноважень, делегованих Роздільнянською районною радою на 20192021 роки;
Районну комплексну Програму підтримки учасників антитерористичної операції
(операції об’єднаних сил) та членів їх сімей на 2019-2020 роки;
Програму фінансової підтримки військових частин Державної прикордонної служби
України та Збройних сил України, які дислокуються на території Роздільнянського
району, на 2019-2020 роки.
Крім того, протягом 2019 року вносилися зміни до низки діючих районних програм.

ІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2020 РІК
1. Податково-бюджетна діяльність.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
- підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів в умовах впровадження
бюджетної децентралізації;
- підвищення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного
розвитку міста та сіл;
- проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики;
- підвищення
ефективності
фінансово-бюджетної
діяльності,
забезпечення
стабільного функціонування бюджетної системи шляхом зміцнення та збільшення дохідної
частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання
бюджетних коштів;
- дотримання фінансової дисципліни.
Ключові кроки на 2020 рік:
- сприяння стійкому економічному та соціальному розвитку району;
- підвищення рівня взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо забезпечення збільшеня надходжень до місцевих бюджетів;
- підвищення рівня бюджетної самостійності місцевих бюджетів;
- підвищення мотивації до нарощування доходної бази місцевих бюджетів;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- мінімізація ризиків ухилення від сплати податків, недопущення зростання недоїмки
до місцевих бюджетів, встановлення об’єктивних критеріїв при наданні податкових пільг
органами місцевого самоврядування в умовах розширення прав щодо самостійного
прийняття ними рішень;
- недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній
сфері.
Очікувані результати:
- запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом, сприяння
фінансовій підтримці громад з метою забезпечення їх ефективного функціонування;
- забезпечення виконання планових надходжень податків, зборів та інших
обов’язкових платежів до зведеного та місцевих бюджетів району;
- цільове використання бюджетних коштів, забезпечення першочергового
фінансування захищених статей видатків бюджету;
- збалансованість показників місцевих бюджетів;
- підвищення рівня фінансової самодостатності місцевих бюджетів.
2. Промисловість
-

Пріоритетні напрямки на 2020 рік
сприяння функціонуванню діючих промислових підприємств;
сприяння зростанню конкурентоспроможності регіональної промислової продукції
та пошуку нових ринків збуту як на території країни, так і за її межами.

Ключові кроки на 2020 рік:
Для органів влади:
- надання всебічної підтримки підприємствам, що мають стратегічне значення для
економіки району та формують його економічний потенціал;

- сприяння реалізації перспективних напрямків розвитку підприємств;
- сприяння участі регіональних виробників у всеукраїнських, регіональних та
міжнародних виставково-ярмаркових заходах, проведення презентацій продукції
промислових підприємств.
Для суб’єктів господарювання:
- підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом зниження витрат на її
виробництво, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;
- розширення присутності продукції регіональних виробників на внутрішньому та
зовнішньому ринках з адаптацією до європейських та світових стандартів.
-

Очікувані результати:
збереження обсягів реалізованої промислової продукції на рівні 2019 року;
збереження існуючих робочих місць в промисловості;
зростання заробітної плати працівників промисловості.

3. Агропромисловий комплекс.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
раціональне
використання
природних
ресурсів,
особливо
земель
сільськогосподарського призначення, удосконалення структури посівних площ та
впровадження у виробництво елементів науково обґрунтованої системи землеробства,
передової техніки та технологій вирощування сільськогосподарських культур;
забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарської галузі;
поліпшення ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, поповнення
парку зернозбиральної техніки;
стабілізація та розвиток тваринницької галузі району.
Ключові кроки на 2020 рік:
сприяння залученню інвестицій у розвиток агропромислового комплексу;
забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на
внутрішньому і зовнішньому ринках;
застосування новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур
та впровадження високопродуктивних сортів рослин;
стабілізація та розвиток тваринницької галузі;
виконання заходів Програми розвитку та підтримки тваринництва в
Роздільнянському районі на 2019-2023 роки;
інформування та надання методичної допомоги сільгоспотоваровиробникам
району для участі в державних програмах щодо підтримки агропромислового комплексу
країни;
проведення заходів із збереження і охорони земель.
Очікувані результати:
забезпечення позитивної динаміки виробництва валової продукції сільського
господарства у всіх категоріях господарств;
- сталий розвиток високопродуктивного аграрного виробництва;
- забезпечення показників поголів’я тварин в 2020 році на рівні 2019 року:
великої рогатої худоби: в сільгосппідприємствах – 210 гол., у всіх категоріях
господарств – 4481 гол.; в т.ч. корів: в сільгосппідприємствах – 83 гол., у всіх категоріях
господарств – 2621 гол.;
свиней: в сільгосппідприємствах – 1353 гол., у всіх категоріях господарств – 6661
гол.;

овець: в сільгосппідприємствах – 1883 гол., у всіх категоріях господарств – 6094
гол.;
птиці: у всіх категоріях господарств – 117872 гол.
4. Будівництво та житлова політика.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
- розробка (оновлення) генеральних планів та планів зонування населених пунктів,
визначених Регіональною комплексною програмою з утворення (оновлення) містобудівної
документації територій та містобудівного кадастру Одеської області на 2019-2021 роки,
затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 21.12.2018 року №839-VІІ, а також
Районною програмою 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- VІІ;
- створення та розвиток Служби містобудівного кадастру на місцевому рівні;
- розбудова соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури району;
- сприяння функціонуванню господарюючих суб’єктів будівельної галузі;
- забезпечення житлом малозабезпечених верств населення, молодих сімей,
сприяння житловому будівництву на селі.
Ключові кроки на 2020 рік:
- створення (оновлення) містобудівної документації місцевого рівня;
- своєчасне та в повному обсязі фінансування робіт з капітального та поточного
ремонтів, зокрема на об’єктах державної та комунальної власності;
- розширення напрямів залучення коштів міжнародної технічної допомоги,
державного та обласного бюджетів з метою вирішення проблем господарського комплексу і
соціальної сфери територіальних громад району;
- визначення земельних ділянок і майнових комплексів, які можуть бути
запропоновані потенційним інвесторам для реалізації пріоритетних проектів;
- виконання заходів районної Програми з підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі «Власний дім» на 2017-2020 роки.
Очікувані результати:
- створення (оновлення) місцебудівної документації місцевого рівня;
- створення бази картографічного забезпечення;
- створення документальної та проектної бази для реалізації державної політики у
сфері містобудування та архітектури на території району;
- збільшення питомої ваги адміністративно-територіальних одиниць, які
забезпечені містобудівною документацією для проведення комплексної забудови території
району, з 65% до 75%;
- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури,
державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації,здійснення
контролю за їх реалізацією;
- розбудова соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури району шляхом
будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров`я, освіти,
культури, спорту, об’єктів водопостачання, водовідведення, газопостачання та транспортної
сфери;
- зростання обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел
фінансування;
- вирішення проблем територіальних громад шляхом реалізації проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування;
- збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва, в т.ч. на селі.

5. Дорожньо-транспортне господарство.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
- забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху,
швидкості та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом,
поліпшення експлуатаційного стану доріг;
- реконструкція, капітальний та середній поточний ремонти автомобільних доріг
загального користування з доведенням їх параметрів до нормативних вимог;
- збереження від руйнування та забезпечення належного експлуатаційного стану
ділянок районних доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної власності в
населених пунктах району;
- покращення якості надання автотранспортних послуг населенню, підвищення
безпеки перевезень, забезпечення регулярним автобусним сполученням сільських населених
пунктів.
Очікувані результати:
- покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального
користування;
- поліпшення умов транспортного (в т.ч. автобусного) сполучення в населених
пунктах;
- зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму, зменшення кількості
дорожньо-транспортних пригод, що трапляються через незадовільний стан автомобільних
доріг.
6. Житлово-комунальне господарство.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
- ефективне функціонування підприємств житлово-комунального господарства та
задоволення потреб населення району у якісних житлово- комунальних послугах;
- забезпечення населення якісною питною водою, встановлення систем доочищення
питної води;
- ремонт та реконструкція централізованих систем питного водопостачання та
водовідведення в населених пунктах району; впровадження сучасних технологій та
обладнання на об’єктах водопостачання та водовідведення;
- вдосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами.
Ключові кроки на 2020 рік:
- реконструкція та ремонт систем водопостачання та водовідведення;
- заміна водопровідних мереж в с.Степанівка, вул Милолюбівська, Садова,
провул.Тихому;
- капітальний ремонт водопровідних мереж с.Труд-Куток;
- капітальний ремонт водопровідних мереж с.Нові Чобручі;
- будівництво водопровідних розвідних мереж в с.Старокостянтинівка по вул
Центральній, провул.Лісному;
- реконструкція системи водопостачання будівництвом наоссної станції третього
підйому в м.Роздільна.
- вдосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами;
- залучення громадськості до процесів реформування житлово-комунального
господарства та контролю за наданням житлово-комунальних послуг, поширення практики

створення ефективного власника житла – організацій співвласників багатоквартирних
будинків ;
- проведення робіт з влаштування зовнішнього освітлення в населених пунктах
району
Очікувані результати:
- покращення стану інженерних мереж у місті та селах району;
- забезпечення населення якісною питною водою;
- будівництво артезіанських свердловин для питного водопостачання, ремонт та
реконструкція водонапірних башт;
- впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів;
- підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;
- зростання рівня оплати за житлово-комунальні послуги та, відповідно, зниження
заборгованості за надані житлово-комунальні послуги.
7. Енергозабезпечення та енергоефективність.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
- раціональне та економне використання паливно-енергетичних ресурсів у всіх
сферах життєдіяльності, зменшення загальних витрат на споживання паливно-енергетичних
ресурсів, підвищення ефективності їх використання;
- впровадження енергозберігаючих технологій та підвищення енергоефективності в
закладах та установах, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів;
- впровадження інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів з
енергоощадності серед населення.
Ключові кроки на 2020 рік:
реалізація енергозберігаючих та енергоефективних проектів/заходів;
затвердження лімітів споживання енергоносіїв для кожної бюджетної установи,
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
забезпечення енергозбереження в усіх сферах господарювання;
проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з популяризаціх заходів з
енергозбереження.
Очікувані результати:
впровадження технічних та організаційних заходів щодо зниження витрат
бюджету на енергоносії;
зменшення фізичних обсягів споживання енергоносіїв на об’єктах житловокомунального господарства, соціальної сфери та у побуті;
підвищення рівня свідомості мешканців, набуття нових знань і навичок з
енергоощадності як результат впровадження інформаційно-просвітницьких заходів;
економне споживання енергоресурсів населенням за рахунок оплати за
фактичним споживанням;
- забезпечення безперебійного енергопостачання споживачів району.
8. Земельні відносини.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
- раціональне використання та охорона земельних ресурсів, реалізація державної
політики щодо забезпечення сталого розвитку землекористування;
- захист прав власників та користувачів земельних ділянок.

Ключові кроки на 2020 рік:
проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди на
земельні ділянки сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення
державної власності;;
проведення роботи по перегляду договорів оренди земельних ділянок
несільськогосподарського призначення державної форми власності, розташованих за
межами населених пунктів;
контроль за раціональним та за цільовим використанням земель державної
власності.
Очікувані результати:
врегулювання земельних відносин при передачі землі у власність,
користування, спадщину, міні, даруванні, купівлі-продажу;
реалізація на конкурсних засадах (земельних торгах) прав оренди земель
сільськогосподарського призначення, земель несільськогосподарського призначення (водних
об’єктів);
збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів завдяки укладеним договорам
оренди землі за рахунок надходження річної орендної плати за користування земельними
ділянками;
доповнення та уточнення інформаційної бази державного земельного кадастру,
забезпечення умов для оптимального оподаткування.
9. Дерегуляція та розвиток підприємництва.
Надання адміністративних послуг
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних
регуляторних актів;
- створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва;
сприяння у наданні фінансово-кредитної, інвестиційної та інноваційної
підтримки малого і середнього підприємництва;
поліпшення якості надання адміністративних послуг.
Ключові кроки на 2020 рік:
забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними
регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
дотримання порядку надання адміністративних послуг, організація надання
адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань
суб’єктів звернень;
продовження виконання заходів Програми розвитку малого та середнього
підприємництва в Роздільнянському районі на 2017-2020 роки;
надання компенсації частки відсотків по кредитах суб’єктам малого та
середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів у галузях, що відповідають
пріоритетним напрямам Програми розвитку малого та середнього підприємництва в
Роздільнянському районі на 2017-2020 роки.
Очікувані результати:
залучення до підприємницької діяльності жителів району, в т.ч. жителів
сільської місцевості, молоді, внетрішньопереміщених осіб та розвиток соціально
орієнтованого підприємництва;
забезпечення підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в
районі;
- збільшення кількості наданих адміністративних послуг через ЦНАП.

10. Інвестиційна політика.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
створення конкурентоспроможного та позитивного іміджу Роздільнянського
району;
підвищення рівня інвестиційної привабливості району з метою збереження
вкладених та залучення додаткових інвестицій.
Ключові кроки на 2020 рік:
мобілізація всіх існуючих ресурсів для залучення як вітчизняних, так і
іноземних інвестицій в економіку району;
сприяння участі підприємств району у національних та міжнародних виставках,
форумах, семінарах, презентаціях з інвестиційної діяльності;
- співфінансування проектних пропозицій (за умови наявності проектів під
співфінансування) в рамках проектів міжнародної технічної допомоги;
сприяння проведенню бізнес-форумів, семінарів, круглих столів та іміджевих
заходів з питань інвестиційної політики;
визначення інвестиційно привабливих об’єктів на території району, пошук
потенційних інвесторів для зазначених об’єктів.
Очікувані результати:
збільшення обсягів освоєння капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел
фінансування.
11. Розвиток внутрішньої торгівлі, сфери послуг.
-

Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
забезпечення потреб населення у високоякісних товарах та послугах;
доступність основних споживчих товарів широким верствам населення.

Ключові кроки на 2020 рік:
сприяння функціонуванню підприємств сфери торгівлі та послуг;
продовження практики проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської
продукції, в яких братимуть активну участь виробники сільськогосподарської продукції та
переробні підприємства району.
Очікувані результати:
розширення мережі підприємств оптово-роздрібної торгівлі з наданням
широкого спектру послуг (складська обробка товарів, зберігання товарних запасів,
кредитування, доставка товару, технічне обслуговування, дистанційна торгівля);
- розширення мережі підприємств побутового обслуговування населення;
- створення нових робочих місць в сфері торгівлі та послуг;
- збільшення обсягів обороту роздрібної торгівлі та сфери нефінансових послуг .
12. Демографічна ситуація та розвиток ринку праці.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік.
забезпечення надання шукачам роботи совєчасних та якісних послуг,
спрямованих на прискорення їх працевлаштування;
надання якісних та своєчасних послуг внутрішньо переміщеним особам та
демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в АТО;

організація професійного навчання, орієнтованого на задоволення поточних та
перспективних потреб роботодавців, з максимальним використанням навчальної бази
Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості;
заохочення роботодавців, які зберігають діючі та створюють нові робочі мсця
насамперед для громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці;
нарощування обсягів професійного навчання безробітних за професіями, що
передбачають в подальшому самозайнятість або підприємництво, особливо мешканців
сільської місцевості.
Ключові кроки на 2020 рік:
розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості
роботодавців у створенні нових робочих місць;
підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно
активного населення;
сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні
на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
сприяння зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення антитерористичної операції та демобілізованих
військовослужбовців-учасників антитерористичної операції.
Очікувані результати
збільшення кількості населення, зайнятого економічною діяльністю,
зменшення кількості безробітного населення;
працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця за сприянням
Державної служби зайнятості 310 безробітних та 150 облікованих;
направлення на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації за сприянням Державної служби зайнятості 210 осіб;
- залучення до участі у громадських та тимчасових роботах 250 осіб.
13. Грошові доходи населення та заробітна палата.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
- налагодження ефективної співпраці відповідних територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади та районної державної адміністрації щодо здійснення
контролю своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;
- проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо недопустимості
використання робочої сили з порушенням трудового законодавства;
- сприяння скороченню нелегальної зайнятості населення району, легалізації
трудових відносин;
- посилення роботи щодо забезпечення додержання мінімальних гарантій з оплати
праці та у сфері боротьби з тіньовою зайнятістю, проведення правової роз’яснювальної
роботи.
Ключові кроки на 2020 рік:
- постійна та скоординована робота щодо недопущення фактів виплати заробітної
плати у «конвертах»;
- контроль за дотриманням умов колективних договорів та генеральних угод в
частині оплати праці;
- контроль за своєчасною виплатою заробітної плати і не нижче встановленого
законодавством мінімального рівня; недопущення необґрунтованого зменшення заробітної
плати;
- організація роботи районної комісії з питань забезпечення реалізації рішень,
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині
мінімальної заобітної плати.

-

Очікувані результати:
зростання середньомісячної заробітної плати;
недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати.
14. Соціальний захист населення.

Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
забезпечення гарантованого рівня та якості життя, соціального захисту
малозабезпечених, пільгових верств населення, учасників антитерористичної операції та
внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб
з інвалідністю.
Очікувані результати:
- своєчасне призначення та виплата усіх видів державних соціальних допомог,
компенсацій, субсидій та пільг;
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та інвалідів;
- забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями засобами протезування та
засобами реабілітації;
- своєчасне надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення
району та сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах;
- своєчасне надання щомісячної допомоги сім’ям загиблих (померлих) військових, які
брали участь в бойових діях у Другій світовій війні, Республіці Афганістан та інших країнах;
- своєчасне надання матеріальної допомоги до Дня Перемоги інвалідам війни,
учасникам бойових дій Другої світової війни та жертвам нацистських переслідувань;
- своєчасне надання щомісячної цільової адресної допомоги сім’ям загиблих
(померлих) співробітників правоохоронних органів;
- своєчасне надання матеріальної допомоги на оздоровлення учасників бойових дій в
санаторіях та реабілітаційних установах;
- своєчасне надання цільової адресної допомоги ветеранам війни, які опинились у
скрутних життєвих обставинах;
- своєчасне надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з
тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції,
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
- своєчасне призначення та виплата житлових субсидій та пільг;
- запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють
такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі
людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги;
- соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
15. Охорона здоров'я

-

Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення
шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги;
профілактики та лікування хронічних захворювань.

Ключові кроки на 2020 рік:
- поліпшення надання медичної допомоги населенню;
- подальший розвиток та удосконалення надання первинної медико-санітарної
допомоги населенню району;

посилення контролю за ситуацією по захворюваності населення туберкульозом, ВІЛінфекцією;
- удосконалення організації та забезпечення медичної допомоги матерям та дітям;
- забезпечення профілактики та лікування всіх верств населення;
- забезпечення пріоритетності в фінансуванні медичної допомоги при загрозливих
станах життю дітям, ветеранам, термінової та невідкладної допомоги;
- удосконалення та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;
- завершення будівництва АЗПСМ в селах Ка’янка, Болгарка, Яковлівка;
- вакцинація населення для профілактики та захисту від інфекційних хвороб.
-

-

Очікувані результати:
забезпечення якісної і доступної медичної допомоги;
зменшення показників захворюваності населення;
зниження показника загальної смертності на 1000 чол. населення.
16. Освіта
Дошкільна освіта

-

Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
сприяння розвитку та вдосконаленню мережі дошкільних навчальних закладів
відповідно до освітніх потреб населення та демографічного прогнозування;

Ключові кроки на 2020 рік:
розвиток мережі дошкільних навчальних закладів.
відновлення діяльності дошкільних закладів (груп), що не функціонують;
створення умов для стовідсоткового охоплення суспільною дошкільною
освітою дітей п’ятирічного віку та надання їм якісних освітніх послуг.
-

Очікувані результати:
розширення мережі дошкільних навчальних закладів, збільшення чисельності
дітей, охоплених дошкільною освітою;
забезпечення рівного доступу населення до якісної дошкільної освіти, зокрема
в сільській місцевості;
забезпечення різнобічного розвитку дітей відповідно до їх задатків, нахилів,
здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей, культурних потреб;
формування у неї моральних норм, набуття життєвого соціального досвіду.
Загальна середня освіта
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
оптимізація мережі навчально-виховних закладів відповідно до потреб
населення району в освітніх послугах з урахуванням демографічних і економічних реалій,
насамперед в сільській місцевості;
здійснення заходів щодо охоплення дітей індивідуальним та інклюзивним
навчанням
підвищення якості результатів навчання й виховання дітей через впровадження
перспективних педагогічних і інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і
науки, підвищення компетентності та кваліфікації педагогічних кадрів.
Ключові кроки на 2020 рік:
- створення опорного закладу на базі Яковлівської загальнносвітньої школи І-ІІІ
ступенів з філіями у Марківській ЗОШ та Гаївському НВК;

- забезпечення роботи веб-сайтів закладів закальної середньої освіти району,
інформаційне наповнення веб-сайту відділу освіти для оаублікування кращих освітянських
надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації:
- створення передумов для соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в
умовах інклюзії;
- організація раціонального харчування учнів, поліпшення матеріально-технічного
забезпечення шкільних закладів харчування;
- створення умов для здійснення зовнішнього незалежного оцінювання й моніторингу
якості освіти;
- забезпечення взаємодії з батьками, розвитку учнівського самоврядування, широкого
залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, життєдіяльності
закладів освіти, тощо.
Очікувані результати:
збереження оптимальної мережі навчальних закладів загальної середньої
освіти, створення умов для здобуття якісної, сучасної та доступної освіти з дотриманням
державних санітарних правил та норм влаштування освітніх установ;
забезпечення оптимального охоплення навчанням дітей шкільного віку;
забезпечення належного харчування учнів;
забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і
додому;
зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів.
Позашкільна освіта
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
- максимальне охоплення дітей позашкільною освітою; визначення цінності творчих
інтересів і здібностей кожної дитини, залучення їх до творчої реалізації своїх потенційних
можливостей.
Очікувані результати:
- виконання обласної та районної цільових програм розвитку позашкільної освіти;
- оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти;
- охоплення позашкільною освітою не менше 75% дітей шкільного віку.
17. Культура та розвиток туристичної галузі.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
оптимізація організаційних та фінансово-економічних умов діяльності закладів
культури і мистецтва щодо задоволення суспільних потреб в інтелектуальному, духовному
продукті, в культурних та інформаційних послугах;
популяризація культурних надбань та духовних цінностей шляхом проведення
культурно-мистецьких акцій, масових просвітницьких заходів;
збереження та розвиток існуючої мережі закладів та установ культури;
відродження української та інших національних культур, мов, збереження
культурних традицій краю;
створення умов для розвитку самодіяльності, народної творчості;
естетичне та духовне виховання дітей і юнацтва, підтримки обдарованої молоді
у галузі літератури, театрального, образотворчого мистецтва, хореографії, народного
мистецтва;
підтримка народних і аматорських художніх колективів;
впровадження сучасних інформаційних продуктів та технологій в сфері
культури;
покращення позицій району на туристичній арені області.

Ключові кроки на 2020 рік:
забезпеченя
обов’язкового
проведення
культурно-мистецьких
та
представницьких заходів щодо відзначення знаменних дат історії та сучасності України,
ювілеїв видатних історичних, громадських, культурних діячів України: Дня незалежності
України, Дня Конституції України, дня народження Т.Г. Шевченка, Дня Соборності України,
Дня захисника України та українського козацтва, Дня Гідності та Свободи тощо;
для збереження культурних традицій та збереження національних обрядів
забезпечення обов’язкового проведення масових свят: до новорічних подій, Маланки,
Василя, Масляної тощо;
забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких та культурномистецьких заходів, спрямованих на збереження розвитку української культури та культур
етнічних спільнот, гармонійного поєднання інтересів української нації, корінних народів і
національних меншин, зокрема: фестивалів дитячої народної творчості, аматорського
хореографічного мистецтва, сімейної народної творчості, фестивалів-конкурсів, фестивалю
української книги;
забезпеченння проведення професійних свят різних галузей;
участь кращих виконавців та колективів навчальних закладів культури і
мистецтва у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях;
проведення конкурсів, оглядів, фестивалів юних талантів;
забезпечення розвитку бібліотечної справи району;
реалізація завдань та заходів Програми «Культура Роздільнянщини на 20162020 роки»;
розбудова туристичної інфраструктури, надання якісних туристичнооздоровчих послуг, здатних задовольнити потреби вітчизняних та іноземних туристів ;
реалізація завдань та заходів Програми розвитку туризму в Роздільнянському
районі на 2018-2020 роки;
популяризація туристичного продукту району через ярмаркову, виставкову та
фестивальну діяльність.
Очікувані результати:
підвищення якості та ефективності надання культурних послуг населенню;
належне функціонування закладів культури і мистецтва району, покращення їх
матеріально-технічного стану;
проведення різноманітних інформаційно-просвітницьких та мистецьких
заходів;
збереження та охорона культурної спадщини;
поповнення бібліотечних фондів виданнями українською мовою, світової
літератури, в т.ч. іноземними мовами;
розвиток краєзнавчо-пізнавального та сільського туризму.
18. Фізична культура і спорт

змаганнях.

Пріоритетні напрями:
залучення до здорового способу життя усіх категорій населення;
підвищення авторитету району на обласних, всеукраїнських та міжнародних

Ключові кроки на 2020 рік:
популяризація здорового способу життя та створення належних умов для
занять фізичною культурою і спортом серед широких верств населення;
забезпечення участі спортсменів і збірних команд району у обласних та
Всеукраїнських комплексних спортивних заходах;

залучення більшої кількості мешканців району до активних занять фізичною
культурою та спортом;
реалізація заходів та завдань Програми розвитку фізичної культури і спорту в
Роздільнянському районі на 2017-2021 роки.
Очікувані результати:
охоплення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою
широких верств населення району;
проведення районних, міських змагань з різних видів спорту;
забезпечення належної підготовки команд і спортсменів району до участі в
чемпіонатах області, всеукраїнських змаганнях та інших спортивних заходах;
розвиток дитячо-юнацького спорту, сприяння діяльності мережі філій дитячоюнацької спортивної школи.
19. Підтримка сім’ї, дітей та молоді.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
створення позитивного іміджу та престижу усиновителів, батьків-вихователів
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунів та піклувальників;
влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, до сімейних форм
виховання;
ефективне функціонування районного притулку для дітей «Теплий дім»;
підвищення ефективності діяльності щодо раннього виявлення дітей, які
потребують соціального захисту, надання їм своєчасної допомоги;
забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Ключові кроки на 2020 рік:
влаштування дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в
сімейні форми виховання;
усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
забезпечення роботи з питань соціального захисту дітей, в тому числі тих, які
опинилися в складних життєвих обставинах, захист житлових та майнових прав дітей;
забезпечення права кожної дитини на виховання у сім'ї;
надання підтримки сім’ям, посилення уваги суспільства до проблем
багатодітних і малозабезпечених сімей, створення умов для їх всебічного розвитку;
запобігання сімейному неблагополуччю, асоціальним проявам у сім'ї,
передусім насильству;
організація оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, формування
здорового способу життя, профілактика негативних тенденцій у молодіжному середовищі;
утвердження гендерної рівності у суспільстві, забезпечення повноцінної та
активної ролі жінок у соціально-економічному національному розвитку;
Очікувані результати:
збільшення питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей даної
категорії;
створення дитячого будинку сімейного типу;
організація оздоровлення та відпочинку дітей, в т.ч. соціально незахищених
категорій;

проведення заходів, спрямованих на організацію змістовного дозвілля та
зайнятості молоді, формування здорового способу життя дітей та молоді, патріотизму та
моральності серед молоді;
підтримка багатодітних та малозабезпечених сімей, сприяння гендерній
рівності у суспільстві.
20. Охорона навколишнього природного середовища
та техногенна безпека.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
- забезпечення екологічної безпеки шляхом зниження рівня забруднення
навколишнього середовища, охорона, збереження і розвиток природно-заповідного фонду,
зменшення обсягів відходів з метою запобігання негативного впливу на навколишнє
природне середовище і здоров’я людини;
- забезпечення достатнього рівня безпеки населення, територій району та
ефективних дій щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру.
Ключові кроки на 2020 рік:
Для суб’єктів господарювання:
впровадження нових сучасних технологій на виробництві;
виконання підприємствами заходів щодо скорочення обсягів викидів
забруднюючих речовин;
використання альтернативних видів палива.
Для органів влади та місцевого самоврядування:
виконання заходів програми «Питна вода Роздільнянщини на період 2009-2020
років»;
проведення комплексу заходів щодо охорони, збереження і розвитку природнозаповідного фонду та формування екологічної мережі;
реконструкція та/або облаштування полігонів і звалищ відповідно до
екологічних вимог, рекультивація земельних ділянок, на яких розміщуються полігони і
звалища;
заходи з впровадження нових технологій поводження з ТПВ;
забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища,
об’єктів і населених пунктів від пожеж;
забезпечення захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій
та катастроф.
Очікувані результати:
- зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- утилізація твердих побутових відходів, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;
- забезпечення населення району якісною питною водою;
- протипожежна безпека;
- захист від підтоплення населених пунктів Роздільнянського району.
21. Розвиток громадянського суспільства.
Пріоритетні напрямки на 2020 рік:
створення належних умов для розвитку інститутів громадянського суспільства
в Роздільнянському районі;
забезпеення впровадження ефективних процедур участі громадськості у
формуванні та реалізації державної, регіональної політики , вирішенні питань місцевого
значення;

стимулювання активної співпаці інститутів громадянського суспільсьтва та
органів публічної влади району на засадах партнерствв щодо актуалізації та вирішення
сіспільно важливих проблем.
Ключові кроки на 2020 рік:
забезпечення регулярного і всебічного зворотного зв’язку між громадськістю
та владою;
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики;
сприяння суспільно-корисній діяльності громадських та благодійних
організацій, які надають соціальні послуги та реалізують соціальні проекти;
участь у навчально-методичних семінарах та тренінгах для державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та представників інститутів
громадянського суспільства щодо механізмів та кращих практик участі громадськості у
формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого
значення.
Очікувані результати:
- підвищення активності інститутів громадянського суспільства району, підтримка
позитивного іміджу активних громадських об’єднань, мотивація інститутів
громадянського суспільства до активної співпраці з органами піблічної влади на
засадах партнерства;
залучення громадськості до формування та реалізації державної, регіональної
політики, вирішення питань місцевого значення;
поширення позитивного досвіду та впровадження новітніх форм і методів
співпраці органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства, зокрема,
протидії корупції та протидії інформаційній агресії;
підвищення потенціалу представників інститутів громадянського суспільства,
зокрема, формування знань і вмінь щодо новітніх форм і методів співпраці з органами
публічної влади;
наявність на офіційному сайті районної державної адміністрації усієї відкритої
інформації про її діяльність.
При обмеженості фінансових ресурсів регіону протягом 2020 року
відбуватиметься чітке окреслення пріоритетів розподілу ресурсів та концентрація їх
на тих напрямах, що можуть забезпечити результат у найближчі терміни та
матимуть комплексний вплив на розвиток всіх галузей та територій району.
____________________________

Додаток 1

Основні показники соціально-економічного розвитку Роздільнянського району
на 2020 рік
Показники

2018 рік

2019 рік
очікуване

Обсяг доходів місцевих бюджетів без
трансфертів (загальний і спеціальний фонд) на
одну особу, грн.

3017,9

4268,0

4500,0

2020 рік
у % до
2019 року
105,4

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих
бюджетів (без трансфертів), відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Обсяг реалізованої промислової продукції,
млн.грн
Виробництво основних видів
сільськогосподарської продукції
сільськогосподарськими підприємствами
- реалізація м’яса, тонн
- виробництво молока, тонн
Наявне поголів’я ВРХ по
сільськогосподарським підприємствам, голів
в т.ч. корів
Наявне поголів’я свиней по
сільськогосподарським підприємствам , голів
Наявне поголів’я ВРХ по всіх категоріях
господарств, голів
в т.ч. корів
Наявне поголів’я свиней по всіх категоріях
господарств , голів
Наявне поголів’я овець та кіз по всіх
категоріях господарств, голів
Наявне поголів’я птиці по всіх категоріях
господарств, голів
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх
джерел фінансування у фактичних цінах,
млн.грн.
Рівень оплати населенням житловокомунальних послуг, %
Середньомісячна номінальна заробітна плата
працівників, грн.
Чисельність населення на кінець року, чол.
Кількість лікарняних ліжок на 10 тис.
населення
Ємність амбулаторно-поліклінічних закладів ,
відвідувань за зміну
Охоплення дітей постійними дошкільними
закладами (у % до кількості дітей відповідного
віку)

120,1

141,4

105,4

х

1586,4

40,0

40,5

101,0

270
1792
820

215
502
210

215
502
210

100,0
100,0
100,0

437
1593

83
1353

83
1353

100,0
100,0

3380

4481

4481

100,0

2255
2345

2621
6661

2621
6661

100,0
100,0

3756

6094

6000

100,0

100042

117872

117872

100,0

103,4

65,0

68,0

104,6

98,4

92,0

95,0

х

8373

9500

10500

110,0

57628
25,6

57300
25,6

57200
25,6

99,8
100,0

500

500

600

120,0

55

55

55

х

2020
прогноз

Частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які виховуються в
сімейних формах виховання
Частка забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування ,
осіб та молоді з їх числа

94,7

97,0

98,0

х

10,0

11,0

15,0

х

Додаток 2 до Програми

Районні програми, реалізація яких здійснюватиметься
у 2020 році

Назва Програми

Рішення районної
ради

Районна програма «Питна вода Роздільнянщини на 2009-2020 роки»

№339-V
31.07.2009
18.03.2016
№ 50-VII

Районна програма утримання місцевого пункту пропуску «Розалівка
– Фрунзе (Нове)» через українсько-молдовський державний кордон
на період 2016 - 2020 років
Районна Програма «Культура Роздільнянщини» на 2016 – 2020 роки
Районна програма «Сім’я і молодь Роздільнянщини» на 2016-2020
роки
Районна програма розвитку земельних відносин та охорони земель
на території Роздільнянського району Одеської області на 2016-2020
роки
Районна програма «Архів – захист історичної пам’яті
Роздільнянщини» на 2016 – 2020 роки
Районна Програма підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі «Власний дім» на 2017-2020 роки

№ 61 — VII
18.03.2016
29.03.2016
№ 84-VII
№ 92-VII
29.03.2016

Районна програма національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2017-2020 роки

№ 200-VII
07.10.2016
№307-VII
17.01.2017
№308-VII
17.01.2017

Районна цільова соціальна Програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на
2017-2020 роки

№309-VII
17.01.2017

Програма розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському
районі на 2017-2021 роки

№ 310-VII
17.01.2017

Програма по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на
території Роздільнянського району на 2017-2022 роки

№ 422-VII
14.07.2017

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в
Роздільнянському районі на 2017-2020 роки

№ 521-VII
26.12.2017

Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей району на
період 2018-2022 роки

№ 524-VII
26.12.2017

Районна цільова програма підтримки малозабезпечених верств
населення на 2018-2020 роки

№ 525-VII
26.12.2017

Районна
комплексна
програма
підтримки
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018 – 2020 роки

№ 526-VII
26.12.2017

Програма зайнятості населення Роздільнянського району на 20182020 роки

№528-VII
26.12.2017

Програма приватизації об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Роздільнянського району на 2018-2020
роки

№571-VII
28.03.2018

Програма розвитку туризму в Роздільнянському районі на 2018-2020
роки

№ 596-VII
28.03.2018

Програма сприяння функціонуванню управління соціального захисту
населення Роздільнянської районної державної адміністрації на
2018-2020 роки

№598-VII
28.03.2018

Районна програма цивільного захисту, техногенної та пожежної
безпеки Роздільнянського району на 2018 - 2021 роки в новій
редакції

№710-VII
08.06.2018

Районна цільова Програма «Доступна медицина» на 2019-2021 роки
Програма сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства
Роздільнянського району на 2018 - 2020 роки

№821-VІІ
27.11.2018
№827-VІІ
27.11.2018

Районна комплексна Програма захисту від підтоплення населених
пунктів Роздільнянського району на 2018-2020 роки

№833-VІІ
27.11.2018 року

Районна Програма «Освіта Роздільнянщини» на 2019-2022 роки
Районна програма «Розвиток та підтримка
Роздільнянському районі на 2019-2023 роки»

тваринництва

в

№915-VII
26.03.2019
№916-VII
26.03.2019

Районна програма з виконання «Національного плану дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2022 року
в новій редакції

№917-VII
26.03.2019

Районна цільова Програма «Здоров'я» на 2019 -2023 роки

№918-VII
26.03.2019

Програма «Доступна медицина» на 2019-2021 роки

№919-VII
26.03.2019

Програма енергоефективності Роздільнянського району на 2019 2021 роки

№920-VII
26.03.2019

Програма з виконання підтримки діяльності і відкритості роботи
служби у справах дітей Роздільнянської районної адміністрації та
фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих
Роздільнянськюї районною радою у 2019-2021 роках

№968-VІІ
30.07.2019

Районна
комплексна
програма
підтримки
учасників
антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) та членів їх
сімей на 2019-2020 роки

№970-VІІ
30.07.2019

Районна Програма взаємодії органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування та сприяння соціально-економічного

№1049-VII
25.10.2019

розвитку
Програма фінансової підтримки військових частин Державної
прикордонної служби України та Збройних Сил України, які
дислокуються на території Роздільнянського району, на 2019-2020
роки

_____________________________

№1050-VII
25.10.2019

