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Характеристика
районної державної адміністрації
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районна
державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на
території району та реалізує повноваження, делеговані їй районною радою.
Чисельність працівників районної державної адміністрації складає 104 штатні
одиниці (апарат – 25, структурні підрозділи – 79).
Головою районної державної адміністрації проведено 27 апаратних нарад та 21
розширена нарада за участю керівників структурних підрозділів районної
державної адміністрації, районних служб та міського, селищного, сільських голів,
За 2017 року загальний документообіг склав 6123 документа.
При цьому:
вхідні листи - 2338
вихідні листи – 2867
внутрішні – 918.
Районною державною адміністрацією протягом 2017 року підготовлено та
видано 868 розпоряджень з основної діяльності.

Робота із зверненнями громадян
Протягом 2017 року до Роздільнянської районної державної адміністрації
надійшло 537 звернень, що на 5% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2016
року (565). Із загальної кількості звернень:
333(62%) - надійшло поштою,
112(20,8%) прийнято на особистому прийомі керівництвом районної державної
адміністрації,
46(8,6%) надійшло через органи влади,
46(8,6%) - через уповноважену особу.
З вищих органів влади районною державною адміністрацією протягом 2017
року отримано 42 звернення, що складає 7,8% від загальної кількості звернень
громадян.
Протягом звітного періоду керівництвом районної державної адміністрації
проведено 90 особистих та 44 виїзних прийомів, на яких прийнято 244 громадян.

Надання адміністративних послуг
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у районі створено відділ надання
адміністративних послуг Роздільнянської районної державної адміністрації

Роботу відділу забезпечують 8 фахівців. Облаштовані робочі місця для державного реєстратора
нерухомого майна та державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-підприємців.
Відділ співпрацює з 5 суб’єктами надання адміністративних послуг та надає

62 послуги. Всього

станом на 01 січня 2018 року до відділу надання адміністративних послуг звернулося

9850

осіб з

повним пакетом документів. Зокрема:


відділ у Роздільнянському районі ГУ Держгеокадастру в Одеській області - 6050;



Державний реєстратор з питань реєстрації нерухомого майна -1930;



Роздільнянський РС ГУ ДМС України в Одеській області – 1213;



Департамент архітектурно- будівельної інспекції в Одеській області – 214;



Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА – 12.

За 2017 рік до районного бюджету перераховано
послуг державними реєстраторами.

240,20 тис. грн. за надання адміністративних

Фінансова та бюджетна політика


Зведений бюджет Роздільнянського району без урахування трансфертів за 2017 рік
виконаний на 114,7 %, при плані 126182,9 тис. грн. надійшло 144763,4 тис. грн., що на
18580,5 тис. грн. більше планових призначень та на 46822,7 тис. грн. більше
надходжень аналогічного періоду минулого року, темп росту становить 147,8%.



Районний бюджет, в цілому з урахуванням трансфертів, виконаний на 99,8%,
фактично надійшло 398 574,1 тис. грн., у тому числі: до загального фонду районного
бюджету надійшло 392603,7 тис. грн., що складає 99,8,0%.



До загального фонду зведеного бюджету (без врахування трансфертів) при плані
122529,3 тис. грн. надійшло 139344,8 тис. грн., виконання складає 113,7%, що більше
планових призначень на 16815,5 тис. грн.; до минулого року надходження збільшились
на 48580,2 тис. грн., або на 53,5%,

Рейтинг Роздільнянської РДА за
показниками соціально – економічного
розвитку
Відповідно до оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій, яка
проводиться Департаментом економічної політики та стратегічного планування
Одеської обласної державної адміністрації, Роздільнянський район в 2017 році посідав
2 місце за підсумками січня-березня, 6 місце – за підсумками січня-червня. За
підсумками січня-вересня 2017 року район залишився на 6 місці.
 Обсяги прямих іноземних інвестицій на одну особу - 12
 Обсяг реалізованої промислової продукції(товарів, послуг) - 2
 Темп зростання(зменшення) обсягу виконаних будівельних робіт 11
 Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг - 4
 Темп зростання (зменшення) обсягу виробництва молока - 7
 Темп зростання(зниження) середньомісячної заробітної плати штатних працівників 7
 Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) - 11
 Темп росту (зменшення) податкового боргу за грошовими забов'язаннями платників
податків -2


Сільське господарство
Основу сільського господарства в районі становлять 1 державне та 26 приватних
сільськогосподарських підприємств, 248 селянських фермерських господарств. Всього
в районі працює понад 350 виробників товарної сільськогосподарської продукції.
В 2017 році сільгосптоваровиробниками району проведено значний обсяг робіт по
вирощуванню зернових колосових. В структурі посівних площ зернові займають 56%.
Завершили валовий збір з високою урожайністю СТОВ «Іва» (47,8 ц/га), ТОВ
«Обрій МТС» (55 ц/га). Низькі показники урожайності в господарствах: ТОВ
«Агровітокс» (20,9 ц/га), ТОВ «Агротехперспектива» (20,5 ц/га).
На постійному контролі знаходиться стан розрахунків за оренду землі. Станом на
01.01.2018 року укладено 8375 договорів оренди землі, нарахована орендна плата в сумі
36082 тис.грн, виконання договірних зобов’язань становить 99%. Розрахунки
проводяться натуроплатою, наданням послуг, а також у грошовій формі.

Стан ремонтних робіт та експлуатаційне утримання
автомобільних доріг
У 2017 році виділено з державного бюджету на експлуатаційне утримання автомобільних
доріг загального користування: державного значення – 3741,378 тис. грн.; місцевого
значення – 1896,00 тис. грн.


З обласного бюджету на ремонт автомобільної дороги державного значення Т-16-18 «/Р33/-Роздільна-Єреміївка-/М-05/» було витрачено 3200,00 тис. грн. Всього, з врахуванням
коштів з державного бюджету на ямковий дрібний ремонт ділянки від /М-05/ до с.
Новоукраїнка витрачено 5,2 млн. грн.


За кошти обласного бюджету в сумі 1,00 млн. грн. та кошти бюджету Кам’янської
сільської ради в сумі 950,0 тис. грн. здійснювався ремонт автомобільної дороги місцевого
значення С161903 Роздільна-Кам’янка-Покровка.


Виготовлено проектно-кошторисну документацію на ділянку км 0+000-км 9-150
автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-25 «КПП
«Кучурган»-Лиманське-Біляївка-Маяки-Овідіополь».


На завершальній стадії знаходиться розробка
проекту на капітальний ремонт
автомобільної дороги загального користування державного значення Р-33 «Вінниця-ТурбівГайсин-Балта-Велика Михалівка-/М-16/» на ділянці км 378-505- км 386+431 та проектна
документація середнього поточного ремонту цієї ж дороги на ділянці км 369+802- км
378+505.


Соціальний захист
На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 10792 пільговика.


213 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи



5005 одержувачів різних видів державних соціальних допомог та компенсацій.



11 прийомних сімей та 1 будинок сімейного типу одержують державну соціальну
допомогу, в яких виховується 34 дитини.



203 громадянина, які отримали статус учасника бойових дій за участь в
антитерористичній операції.



5124 отримувача субсидій на відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг.



1178 отримувачів субсидій на придбання скрапленого газу та твердого палива.



За рахунок районної цільової програми підтримки малозабезпечених верств
населення на 2016-2017 рр. Надано допомоги на суму 618 тис. грн



За
рахунок
районної
комплексної
програми
підтримки
антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2017 роки,
заходів соціального направлення на суму 150,0 тис. грн.

учасників
здійснено

Соціальний захист дітей – сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування.
На обліку
перебуває:

служби

у

справах

дітей

220 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.


172 дитини під опікою/піклуванням
перебуває,


22 дитини
перебуває,


в

прийомних

сім’ях

8 дітей в дитячих будинках сімейного
типу,


6 дітей перебувають в інтернатних
закладах.


На
виконання
районної
Програми
«Забезпечення
житлом
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, осіб та
молоді з їх числа на 2017-2019 роки» у
2017 році в Роздільнянському районі
забезпечено житлом 9 осіб з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.


Реалізація молодіжної та сімейної політики
Один із основних завдань Роздільнянської районної державної адміністрації є
забезпечення на території району державної політики у сфері фізичної культури,
спорту, молодіжної політики та оздоровлення дітей.
З метою заохочення молоді
винагорода:

протягом 2017 року була виплачена



50 учням за успіхи в різних галузях



13 спортсменам юнацької футбольної команди ДЮСШ

грошова

Протягом 2017 року проведено 150 спортивних заходів, в яких приймали участь
3325 осіб.
До спортивних занять залучається молодь району. Робота в цьому напрямку
ведеться професійно і планово, з добрими показниками та досягненнями.
Динаміка показників загально – командного заліку у Спартакіаді і Малих
Олімпійських Іграх – Роздільнянський район за останні 10 років: чотири рази – ІІІ
місце, п’ять разів – І місце серед 26 районів Одеської області. В 2017 році район
посів ІІІ місце в області.

Оздоровлення дітей
В 2017 році за рахунок коштів районного бюджету оздоровлено:


40 дітей в санаторії ім. С.Лазо смт.Сергіївка Б.-Дністровського району;

За рахунок обласного бюджету оздоровлено


20 дітей в санаторії «Мала долина»;



25 дітей таборі відпочинку «Плай» смт.Сергіївка Б.-Дністровського району

За рахунок коштів державного бюджету оздоровлено:


18 дітей МДЦ «Артек».



31 дитина в ДП УДЦ «Молода гвардія»,

Щорічно влітку організовуються оздоровчі табори для молоді «Патріот» і
«Чемпіон», мета яких утвердження здорового способу життя та патріотичне
виховання молоді. В цьому році оздоровлено 120 дітей.
В червні- липні 2017 року за допомогою волонтерів був організований табір
відпочинку «Укроп» на базі колишньої військової частини для патріотично
налаштованої молоді нашого та В-Михайлівського районів, де було оздоровлено
85 дітей.

Дошкільна освіта
Відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту» на території
району функціонують 13 ДНЗ та 4 навчально -виховні комплекси «ЗНЗ - ДНЗ»
(Понятівський, Слобідський, Гаївський, Єреміївський).




У районі налічується 4327 дітей від 0 до 6 років.
Охоплено дошкільною освітою – 2445.
Черга у ДНЗ – 359 дітей.

Дітей 5-річного віку у районі всього 785, дошкільною освітою охоплено
– 657 дітей.
Закінчено роботу по реорганізації в НВК “Загальноосвітня школадошкільний навчальний заклад» Новоукраїнської та Буцинівської шкіл.
Планується відкриття дошкільної групи: у ДНЗ «Ромашка» с. Степанівка,
ДНЗ №6 «Оленка» м. Роздільна.
Обласною радою виділені кошти на відновлення ДНЗ с.Степове (1 384 700
грн) потужністю на 100 місць та ДНЗ с.Єгорівка (1400 000 грн.) потужністю на
80 місць. Ідуть ремонтні роботи.

Загальна середня освіта
У 2017 році загальноосвітні навчальні заклади району закінчили 798
випускників, з них, базову освіту отримали – 533 учнів, повну – 265.
Свідоцтво з відзнакою отримали – 19; золоту медаль – 2; срібну медаль - 6.
Організовано регулярний безкоштовний підвіз дітей до місць навчання й
додому учнів, які проживають у сільській місцевості. Підвіз здійснюється 17
автобусами.
Кількість дітей, які потребують підвозу – 1185, з них: шкільним автобусом
підвозяться – 1147 учнів, рейсовим – 38 учнів.

Безкоштовним гарячим харчуванням за рахунок коштів, передбачених
кошторисом видатків для закладів освіти району, з розрахунку 6 грн. (сніданок)
у день на одну дитину.
Всього харчуються – 2905 учнів, з них: 1-4 класів – 2792, пільгової категорії
– 113 учнів.

Культура
У
мережі інформаційно-просвітницької
діяльності
та
культурнодозвіллєвої роботи в закладах культури та мистецтв за 2017 року було
проведено комплекс заходів національно-патріотичного, духовного та
культурного спрямування за різними напрямками діяльності.
Зокрема:


Популяризація і відродження народних традицій

Виховання національної єдності та почуття історичної значущості подій
минулого


Вшанування пам’яті загиблих, виховання патріотизму і почуття поваги до
покоління пращурів


Вшанування пам’яті загиблих та учасників бойових дій на території інших
держав



Організація дозвілля людей



Організація дозвілля дітей .

Архітектура та містобудування
Роздільнянської районною державною адміністрацією реалізується державна політика у галузі архітектури та
містобудування, а саме:


Розглянуто 252 проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з яких погоджено: 180 (що
становить 71%), відмовлено у погодженні: 72 (що становить 29%).



Протягом 2017 року надійшло 22 звернення щодо видачі будівельного паспорту забудови земельної
ділянки. З них було виготовлено 20 будівельних паспортів і по 2 зверненням було відмовлено, в зв'язку з
поданням неповного пакету документів.



За 2017 рік надано 8 паспортів прив'язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
та було продовжено дію 6-ти паспортів прив'язки.

Протягом 2017 року було погоджено завдання на розробку детальних планів територій:


- в с. Бецилове, Роздільнянського району, Одеської області з метою розроблення детального плану
території орієнтованою площею 0,0200 га для будівництва споруди електрозв'язку – вежі ТОВ
«УКРТАУЕР», замовник Бецилівська сільська рада (інвестор ТОВ «УКРТАУЕР»), розробник ДРПВІ
«УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП»;



- в м. Роздільна Роздільнянського району, Одеської області з метою розроблення детального плану
території орієнтованою площею 135,00 (сто тридцять п'ять) га, для будівництва та обслуговування об'єктів
енергетики - сонячних електростанцій, замовник Роздільнянська райдержадміністрація (інвестор ТОВ
«ОБЛВОДХОЗ»), розробник ТОВ «АСТОР-ЮГ»).

Цивільний захист
Наказом керівника
Роздільнянської
районної ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту від 20 квітня 2017
року №02 затверджено план основних заходів цивільного захисту на 2017 рік
для Роздільнянського району.


Спільно із спеціалістами Роздільнянського МРВ ГУ ДСНС України в Одеській
області проводилися організаційні заходи щодо запобігання виникненню
пожеж у ліса та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного
період, а також нещасних випадків з людьми на водних об’єктах.


З метою припинення незаконного обігу радіоактивних матеріалів на
території району джерело іонізуючого випромінювання - авіаційний годинник з
підвищеною радіоактивністю, який був затриманий на пункті пропуску
«Кучурган-авто» 27.01.2017 р. після виконання всіх процедур, 30 травня 2017
року було транспортовано до пункту захоронення радіоактивних відходів
виконавцем робіт - ДСП «Одеський державний міжобласний спеціальний
комбінат».


Оборонна робота.
У поточному році на виконання Указу Президента України від 23
вересня 2016 року №406/2016 «Про Положення про територіальну
оборону України» проводилась робота із секретними документами,
пов’язаними із територіальною обороною. Створено штаб району з
територіальної оборони.


З 29 червня по 8 липня 2018 року за планом Генерального штабу
України за сприянням Роздільнянської райдержадміністрації відбулись
10 денні збори загону оборони Роздільнянського військкомату на базі 28
механізованої бригади в смт. Чорноморське.


З метою проведення зборів за допомогою Роздільнянської
райдержадміністрації біля м. Роздільна було обладнано блок-пост. Під
час проведення зборів, загон оборони в смт. Чорноморське було
забезпечено питною водою.


Надається методична та практична допомога Роздільнянському
райвійськкомату.


Дякуємо

за увагу

