ЗВІТ
голови районної державної адміністрації по виконанню
делегованих районною радою повноважень у Біляївському районі за 2018
рік
Відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» голова
районної державної адміністрації щорічно звітує про підсумки роботи
райдержадміністрації за рік в межах наділених їй повноважень.
Фінансовий стан (про виконання районного бюджету та бюджету району
за 2018 рік).
Зведені показники по місцевим бюджетам Біляївського району за
підсумками виконання 2018 року за доходами загального та спеціального фондів
з урахуванням дотацій та субвенцій з державного та обласного бюджету
забезпечено на 99,5%. При уточнених планових показниках 1 160 203,2 тис.грн.
фактичне виконання становить 1 154 128,0тис.грн., що на 6075,2 тис.грн. менше
планових показниках.
По власним доходам забезпечено виконання на 102,6 %. При уточнених
планових показниках 396 985,2 тис.грн. фактичне виконання становить 407 248,6
тис.грн., що на 10 263,4 тис.грн. більше планових призначень.
Виконання власних надходжень у розрізі місцевих бюджетів загального та
спеціального фондів без урахування міжбюджетних трансфертів, грн.
Питома
План станом Факт станом на
%
вага в
АТО
на 01.01.2019р. 01.01.2019р. виконання загально
му обсязі
Районний бюджет
153091316
156565807
102,3
38,4
Бюджет селища
13030000
14589272
112,0
3,6
Хлібодарське
Бюджет с.Августівка
14057601
14362266
102,2
3,5
Бюджет с.Березань
3364980
4201114
124,8
1,0
Бюджет с.Василівка
2753707
3072481
111,6
0,8
Бюджет с.В.Дальник
14358569
14495119
101,0
3,6
Бюджет с.Вигода
8693013
1008821
116,0
2,5
Бюджет с.Градениці
2915540
3531204
121,1
0,9
Бюджет с.Дачного
9343200
10067460
107,8
2,5
Бюджет с.Іллінка
1644208
2064418
125,6
0,5
Бюджет с.Кагарлик
1127600
1472959
130,6
0,4
Бюджет с.Кам’янки
2256496
2695858
119,5
0,7
Бюджет с.Маринівка
1123650
1779809
158,4
0,4
Бюджет с.Мирного
2700670
2811121
104,1
0,7
Бюджет
57526918
55865445
97,1
13,7
с.Нерубайського
Бюджет с.Секретарівка
672050
756193
112,5
0,2
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Бюджет с.Усатово
Бюджет с.Холодної
балки
ВСЬОГО

101691103

101807310

100,1

25,0

6634545

7022740

105,9

1,7

396985166

407248597

102,6

100,0

Доходну частину бюджету загального фонду Біляївського району за 2018
рік загальним обсягом з урахуванням дотацій та субвенцій з державного бюджету
виконано на 100,4%. При уточнених планових показниках 1 077 194,5тис.грн.
виконання становить 1 080 965,6тис.грн., що на 3 771,1тис.грн. більше планового
показника.
Власні доходи загального фонду бюджету Біляївського району при
уточнених планових показниках 386 083,0 тис.грн. виконання становить 392 338,4
тис.грн., що на 6 255,4 тис.грн. більше планового показника. Відсоток виконання
складає 101,6%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року
надходження збільшились на 29 510,8тис.грн. або на 8,1 %.
Середній показник по району доходів на душу населення за 2018 рік в
цілому дорівнює 6217,30 грн., з них найбільший показник –11342,20 грн. по
Усатівській сільській раді та найнижчим показником є доходи на душу населення
по Секретарівській сільській раді – 796,0грн.
Виконання планових показників загального фонду місцевих бюджетів
слідуюча:
Бюджет
План (тис.грн.)
Факт
(+ ; -)
%
(тис.грн.)
Селищний
12 840,0
14 405,3
1 565,3
112,2
Сільські
224 518,2
227 990,0
3 471,8
101,5
Районний
Всього

148 724,8
386 083,0

149 943,1
392 338,4

1 218,3
6 255,4

100,8
101,6

Виконання місцевих бюджетів загального фонду за 2018
рік,%
169,8
138,3
112,2
100,8

102,5

126,2

122,7

112,2
99,7

108,9

106,3

119,3
104,4

110,2
96,5

99,8

103,8 101,6

щ

ли

се

Бю

Бю

дж
ет

дж
ет

Бі

Вс
ьо
го
:

125,7

ля
їв
сь
ко
го
а
Хл
рну
іб
од
Бю
ар
сь
дж
ко
ет
го
с.
Ав
Бю
гу
дж
ст
ет
ів
ки
с.
Бю
Бе
Бю
дж
ре
за
ет
дж
ні
с.
ет
Ва
с.
с
Ве
ил
ли
ів
ки
ки
й
Да
Бю
ль
ни
дж
к
ет
Бю
с.
дж
Ви
ет
го
ди
с.
Гр
ад
Бю
е
дж
ни
ет
ці
с.
Д
Бю
ач
но
дж
го
ет
с.
Бю
І
лл
дж
ін
ет
ки
с.
Бю
Ка
дж
га
рл
ет
ик
с.
Ка
Бю
м"
дж
"я
ет
нк
с.
и
М
ар
Бю
ин
д
Бю
же
ів
ки
тс
дж
.М
ет
с.
ир
Н
но
ер
Бю
го
уб
дж
а
йс
ет
ьк
с.
ог
С
о
ек
ре
Бю
та
р
Бю
дж
ів
ки
ет
дж
с.
ет
У
с.
са
Хо
то
ло
ва
дн
ої
Ба
лк
и

180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

2

Із 18-ти адміністративно-територіальної одиниці району забезпечили
виконання планових показників доходної частини бюджету всі місцеві бюджети,
крім 3 місцевих рад, а саме:
В.Дальницька сільська рада (невиконання 38,7 тис.грн. або на 0,3% - єдиний
податок з сільськогосподарських товаровиробників – 1 126,3тис.грн.);
Нерубайська сільська рада (невиконання 2 013,0 тис.грн. або на 3,5% акцизний податок 3 855,2 тис.грн. зменшення по ПАТ Укрнафта – 265,7тис.грн.,
ТОВ Катран Ойл – 438,6 тис.грн., ТЗОВ ОККО РІТЕЙЛ – 1162,9ттс.грн., ТОВ
Аьянс холдінг 198,0 тис.грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року);
Усатівська сільська рада (невиконання 156,3 тис.грн. або на 0,2% - акцизний
податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів – 8 761,4 тис.грн. зменшення по ТОВ Тедіс України на суму 15 028,1
тис.грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року).
З 22-ти джерел надходжень забезпечено виконання планових призначень по
всім видам податків та зборів, крім 6-ти податків: податок на прибуток
підприємств (невиконання 65,9 тис.грн. або на 28,7%), акцизний податок
(невиконання 8 196,5 тис.грн. або на 5,7%), туристичний збір ( невиконання 4,5
тис.грн. або на 65,0%), адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
(невиконання 7,9тис.грн. або на 19,6%), плата за скорочення термінів надання
послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
(невиконання 231,5 тис.грн.), надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебувають у комунальній
власності (невиконання 8,0 тис.грн. або 16,7%),
Структура надходжень бюджету району
Податок з доходів фізичних
осіб -37,8%
Акцизний податок - 34,8%

11,6%

4,3%
37,8%

11,5%

34,8%

Єдиний податок - 11,5%

Податок на нерухоме майно
( у тому числі плата за
землю) - 11,6%
Інші надходження - 4,3%

Основним джерелом наповнення районного бюджету є податок з доходів
фізичних осіб, питома вага фактичних надходжень складає 98,9% та 37,8% в
загальному фонді зведеного бюджету. При уточнених планових показників
147 399,6 тис.грн. фактично надійшло 148 262,5 тис.грн. в т.ч.:
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ПДФО, що сплачується податковими агентами із доходів платника
податку у вигляді заробітної плати – 109 569,6 тис.грн.;
ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького
складу – 30520,4 тис.грн.;
ПДФО, що сплачується податковими агентами із доходів платника
податку інших ніж заробітна плата – 6421,6 тис.грн.;
ПДФО, що сплачується фізичними особами за результатами річного
декларування – 1750,9 тис.грн.
Виконання становить 100,6 %, що на 862,9 тис.грн. більше уточнених
планових призначень на 4 299,6 тис.грн. більше початкових планових показників
та на 31 737,7 тис.грн. більше аналогічного періоду 2017 року. Темп росту склав
127,2%.
Збільшення відбулось за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати
та збільшенням надходжень по деяким підприємствам, а саме:
Назва
Збільшення в
порівнянні з
минулим роком
ПІІ «Кока кола» ( Усатівська сільська рада)
529,3
ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго»
876,9
ДП «Торговий дім Пальміра»
856,5
ЗАТ «Нова лінія»
1448,4
ТОВ «Тедіс Україна»
337,0
ТОВ «Укратлантік»
4854,5
ТОВ «Главтреш Київ»
725,1
Транспортна компанія « Бласко»
174,1
ТОВ «Логотранс»
314,8
ТОВ «Шефуд»
259,0
ТОВ «Транспортна компанія Бласко»
246,3
ТОВ «Шляховик-97» (Нерубайська с/рада)
730,0
Філія Одеська ДЕД ДП «Облавтодор»
347,6
ТОВ «Автомобільний дім»
307,3
ПП «Транс логістик»
3003,2
СГ ТОВ «Нерубайське»
427,9
ТОВ «Логістік ЮНІОН»
9077,8
ТОВ «Інрайс девелопмент»
393,0
ТОВ «РЛЦ»
705,2
Регіональна
філія
"Одеська
залізниця
ПАТ
2112,0
Укрзалізниця"
Філія центр-транспортсервіс ліски ПАТ укрзалізниця"
558,3
ТОВ «Сільпофуд»
2249,2
Одеська регіональна державна лабораторія державної
1355,3
служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів ( Хлібодарська селищна
рада)
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в/ч А 1942
ТОВ «Рітелстафф»
Дитячий санаторій «Хаджибей» ( Х.Балківська с/рада)
АТ «Укртранснафта»( Августівська с/рада)
Територіальний вузол урядового зв’язку
ДП ДГ «Южний» ( В.Дальницька с/рада)
Всього

1766,3
2257,8
840,0
386,9
303,1
831,9
39630,0

За звітний період до загального фонду району надійшло 163,5 тис.грн по
податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної
власності. Планові показники виконано на 71,3%, що на 65,9 тис.грн. менше
планового показника. В порівнянні з минулим роком надходження зменшились на
189,9 тис.грн. або на 53,7%.
Акцизний податок питома вага якого становить 34,8%. При уточненому
плані 144 665,9 тис.грн. фактично надійшло у сумі 136 469,4 тис.грн., що на
8 196,5 тис.грн. менше планових призначень або на 5,7%. В порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 10 646,9
тис.грн. або на 7,2% (зменшення по ТОВ Тедіс Україна на 12 885,0 тис.грн.).
Основними платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання торгівлі підакцизних товарів є: ТОВ «Тедіс Україна» - 56 788,4
тис.грн., ТЗОВ «ОККО Рітейд» - 461,0 тис.грн., ТОВ «АТБ-маркет» 1 325,4тис.грн., ТОВ «Вог рітейл» - 790,6 тис.грн., ПІІ «Амік Україна» 182,4тис.грн., ТОВ «Альянс холдинг» - 150,9 тис.грн., ТОВ «Європаур» - 126,3
тис.грн.).
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при плані
5 328,8 тис.грн. фактично надійшло 5 731,5 тис.грн., що на 402,7 тис.грн. більше
планових призначень. Відсоток виконання – 107,6 %. В порівнянні з минулим
роком надходження збільшились на 961,2 тис.грн. або на 25,4%.
Плата за землю питома вага фактичних надходжень якого у зведеному
бюджеті району складає 11,6%. При уточнених планових показниках 43 315,7
тис.грн. фактичне виконання становить 45 611,7 тис.грн., що на 2 296,0 тис.грн.
більше планових призначень. Виконання становить 105,3%. В порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 5 089,3
тис.грн. або на 10,0% в тому числі по Дачненській сільській раді земельний
податок з юридичних осіб «Відокремлений підрозділ Одеська дистанція захисних
лісонасаджень № 1 Одеської залізниці» в сумі 2 032,0 тис.грн. та по Нерубайській
сільській раді ПАТ «БТА Банк» в сумі 4 222,6 тис.грн. (який є власником
нерухомого майна (земельної ділянки площею 76,3205 гектар) у зв’язку з
прийняттям рішення сільської ради від 23.12.2016р. № 224 - УІІ про зменшення
ставки земельного податку від 5% до 1% від нормативно-грошової оцінки землі.
Єдиний податок питома вага фактичних надходжень якого у зведеному
бюджеті району складає 11,5%. При уточненому плані 39 856,1 тис.грн. фактичні
надходження складають 45 231,2 тис.грн., що більше на 5 375,1 тис.грн. планових
показників. Відсоток виконання - 113,5%. В порівнянні з відповідним періодом
минулого року надходження збільшились на 9 169,2 тис.грн. або на 25,4% у
зв’язку з зростанням мінімальної заробітної плати та згідно ст.293 в частині
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спрощеної системи оподаткування закон містить норму про зменшення для
платників ІІІ групи річного обсягу доходу до 20 млн грн до 5 млн грн із
збільшенням ставок з 2% до 3% – для платників ПДВ і з 4% до 5% – для
неплатників ПДВ.
Державне мито, в частині що належить місцевим бюджетам при планових
показниках 27,0 тис.грн., фактичне виконання становить 77,3 тис.грн., або на 50,3
тис.грн. більше планових призначень, майже втричі з половиною за рахунок
сплати до Усатівської сільської ради від ПРАТ «Одесавто» одноразовий платіж
оформлення спадщини. На 48,5 тис.грн. надходження збільшились в порівнянні з
минулим роком.
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
фактично надійшло 2810,3 тис.грн. при плані 599,0 тис.грн., що на 2211,3 тис.грн.
більше планового показника. Відсоток виконання - 469,2%. Тимчасово вільних
коштів на депозитному рахунку станом на 01 січня 2019 року становить 15762,4
тис.грн. по Нерубайській сільській раді, які розміщенні в АКБ «Імексбанк». З
початку року були розміщенні кошти у сумі 35 310,0 тис.грн. Усатівською
сільською радою ( ставка 9,99%) в ПАТ «Приватбанк» та 5 000,0 тис.грн.
Нерубайською сільською радою в АТ «Ощадбанк» ( ставка 10%).
Плата за надання адміністративних послуг при плані 3 174,1 тис.грн.
фактичне виконання становить 4 647,3 тис.грн., що на 1 473,2 тис.грн. більше
планових призначень. Відсоток виконання складає 146,4%.
В порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 29,5 тис.грн. або на
59,0 %. Збільшення в зв`язку з сплатою індексації за минулі роки по фіз.особа
Федчишен І.А. – 20,7 тис.грн., МП «Автосервіс» - 11,4 тис.грн., ФОП Політі Г.І. –
2,0 тис.грн. та ТОВ «Декоративні культури» - 0,3 тис.грн.
Інші надходження при плані 1 094,4 тис.грн. фактично складають 2 368,4
тис.грн., з них: ( районний бюджет – 1477,5 тис.грн. (перерахування залишку
коштів в дохід бюджету КНП «Біляївський районний центр ПМСД» – 1064,3
тис.грн., Біляївський МВДВС ГТУЮ в Одеській області кошти стягнуті за
закінчення терміну зберігання на рахунку з обліку депозитних сум згідно ст.45 п.7
ЗУ «Про виконавче впровадження» - 60,6тис.грн., повернення коштів за минулі
роки ЦРЛ – 309,2 тис.грн.), Августівська с/рада – 6,6 тис.грн., Березанська с/рада
– 211,7 тис.грн., Дачненська с/рада – 0,9тис.грн., Кагарлицька с/рада –
0,6тис.грн., Мирненська с/рада – 8,9 тис.грн., Нерубайська с/рада – 596,7тис.грн.,
Усатівська с/рада - 65,3 тис.грн.).
Податковий борг станом на 01.01.2019р. – 10 373,3 тис.грн. із них юридичні
особи - 5 278,4 тис.грн. та фізичні особи – 5 094,9 тис.грн.
ПДФО – з юридичних осіб – 200,9 тис.грн. (Філія «Одеська дорожня
експлуатаційна дільниця дочірнього підприємства «Одеський облавтодор» ВАТ
«Державна акціонерна компанія автомобільні дороги України» - 40,4 тис.грн., ФГ
«Сади Градениці» - 156,7тис.грн. і т.д.) з фізичних осіб - 304,1 тис.грн. (Левчук
Г.Ю. – 147,1тис.грн., Слівінська О.Ф. – 97,0 тис.грн., Черватюк О.І. – 47,0 тис.грн.
та інші.);
ПДФО, що сплачується фізичними особами за результатами річного
декларування – з фізичних осіб - 2 325,8 тис.грн. (Слівінський О.Ф. – 1 618,2
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тис.грн., Черватюк О.І. – 237,1тис.грн., Авагян В.С. – 191,6 тис.грн., Попова Н.В.
– 121,8 тис. грн., Голуб О.І. – 48,7тис.грн., Матрова Т.М. – 24,7 тис.грн.,
Слободянюк Н.І. – 23,3 тис.грн.);
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів - з
юридичних осіб - 1,8 тис.грн. (ПАТ Одеське шахтоуправління – 1,8 тис.грн.) та
фізичних осіб – 0,1тис.грн.;
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів - з фізичних осіб – 14,7 тис.грн. (Царелунга Л.Й. –
5,0 тис.грн., Дмитрук В.Р. – 2,7 тис.грн., Чалюк О.О. -2,4 тис.грн., Тітієвська А.В.
– 1,3 тис.грн. та інші.);
Нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – з юридичних осіб – 242,3
тис.грн. (ПАТ «Буд гідравліка» - 30,8 тис.грн., АТ «Імексбанк» - 154,9 тис.грн.,
АТ «Банк фінанси та кредит» - 8,8 тис.грн., ПАТ «КБ Інвестбанк» - 11,8 тис.грн.,
ТОВ «Будбізнес» - 36,0тис.грн.) з фізичних осіб – 120,5 тис.грн. (Топунова Т.А. –
27,7 тис.грн., Мошняцька В.А. – 25,5тис.грн., Кобко О.М. – 5,9 тис.грн.,
Матюшкін В.В. – 3,5 тис.грн. та інші);
Земельний податок з юридичних осіб – з юридичних осіб – 520,2 тис.грн.
(ДСК «ЧМП» - 211,3 тис.грн., ПАТ «КБ Інвестбанк» - 16,6 тис.грн., ТОВ
«Мореплавне» - 29,9тис.грн., «ДП ДГ ОДСГДС НААН» – 256,9 тис.грн. та інші)
та з фізичних осіб – 458,1тис.грн. ( Кочмар Ю.М. – 44,7 тис.грн., Євдокимова Л.І.
– 38,5 тис.грн., Железняк Ф.О. – 28,6 тис.грн., Шалімов В.Д. – 11,0 тис.грн.,
Шалімов А.В. – 10,5 тис.грн. та інші.);
Орендна плата з юридичних осіб – з юридичних осіб - 4080,4 тис.грн. (ТОВ
«Кипрей» - 151,7 тис.грн., ТОВ «Будбізнес» - 140,6 тис.грн., ПП «Ріно Ян» 13,1тис.грн., ТОВ «Чорномор’є плюс» - 183,4 тис.грн., ФГ «Сади Градениці» 995,0 тис.грн., ТОВ «Вишневий сад - 2» - 22,3тис.грн., ОК «Дачне товариство
Захисник – 2007» - 36,4тис.грн., КП ОПМК №8 – 47,6тис.грн., ТОВ «РСП Гектар»
- 2490,0 тис.грн. та інші) та з фізичних осіб – 99,7тис.грн. (Чумак Н.В. – 19,7
тис.грн., Д`яченко В.В. – 17,9 тис.грн., Чалюк О.Л. – 11,7тис.грн., Ніколаєнко С.С.
– 9,8 тис.грн., Каірбєнко О.Ф. – 7,2 тис.грн., Крюков Т.У. – 6,6тис.грн. та інші.);
Єдиний податок - з юридичних осіб – 146,5 тис.грн. (ТОВ «Свінг» - 9,7
тис.грн., ДП ДГ ОДСГДС НААН – 100,5 тис.грн, СФГ «ТММ» - 27,9тис.грн., ФГ
«Сади Градениці» - 8,5 тис.грн.) та з фізичних осіб – 1 626,2 тис.грн. (Петренко
В.А. – 312,9 тис.грн., Маліновський В.В. – 129,3 тис.грн., Чернега С.М. – 80,6
тис.грн., Романюк О.М. – 63,2тис.грн., Лебен А. – 60,1 тис.грн., Солошенко Є.В. –
21,3 тис.грн., Мкртчян Д.Е. – 18,0тис.грн.);
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за
порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг – з
юридичних осіб - 86,3тис.грн. (ТОВ «СГ Торг» - 86,3 тис.грн.). та з фізичних осіб
– 82,8 тис.грн.(Некора Т.В. – 51,0 тис.грн., Бурканенко О.С. – 26,3 тис.грн.,
Воцтович П.В. – 3,1 тис.грн.);
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Адміністративні штрафи та інші санкції - з фізичних осіб – 62,9 тис.грн.
(Бурканенко О.С. – 25,0 тис.грн., Брікулець В.Б. – 17,0 тис.грн., Смірнова С.А. –
7,9тис.грн., Куляк О.А. – 63,8 тис.грн., Казанжа Г.В. – 2,9 тис.грн. та інші).
Офіційні трансферти при плані 691 111,5 тис.грн. фактичні надходження
до загального фонду складають 688 627,2 тис.грн., що на 2 484,3 тис.грн. менше
планових призначень. Відсоток виконання складає 99,6 %, з них:
базова дотація при плані 13 034,1 тис.грн. фактичне виконання
9 775,7тис.грн. Відсоток виконання становить 100%.
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету при плані 37 966,8 тис.грн.
фактично отримана у повному обсязі.
інші дотації з місцевого бюджету при плані 922,0 тис.грн. профінансована
у сумі 1 022,0 тис.грн., що на 100,0 тис.грн. більше планового показника.
Відсоток виконання становить - 110,8%.
по 15 видам субвенцій при плані 639 188,6 тис.грн. фактичне виконання
становить 636 604,3 тис.грн., що на 2 584,3 тис.грн. менше планового показника.
Відсоток виконання складає 99,6%.
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам при
плані 174 249,9 тис.грн. фактично отримана у повному обсязі. Відсоток виконання
становить 100%
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам при
плані 57 240,2 тис.грн. фактично отримана у повному обсязі. Відсоток виконання
становить 100%.
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій при плані
3 155,0 тис.грн. профінансована у повному обсязі 100%.
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг теплопостачання, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та при будинкових територій) при плані 58 685,8
тис.грн. фактичне надходження становить 58 685,1 тис.грн.. що на 0,7 тис.грн.
менше планового показника. Відсоток виконання складає 100%.
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу при плані 6 105,7 тис.грн. факт
становить 6 052,3 тис.грн., що на 53,4 тис.грн. менше планових призначень.
Виконання становить 99,1%.
субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та
тимчасової допомоги дітям при плані 217 401,5 тис.грн. фактично отримана у
розмірі 215 430,9 тис.грн., що на 1 970,6 тис.грн. менше планових призначень.
Відсоток виконання складає 99,1%.
субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за на дання
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соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу при плані 947,9 тис.грн.
фактично отримана у розмірі 947,9 тис.грн. Відсоток виконання складає 100%.
субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонті
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх
числа за рахунок відповідної субвенції при плані 8 514,2 тис.грн. фактично
отримано 8 484,2 тис.грн., що на 30,0 тис.грн. менше ланових призначень.
Відсоток виконання – 99,6%.
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції при плані 11 069,7 тис.грн.
отримана у повному обсязі.
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету при плані 271,7 тис.грн. отримана у розмірі 268,4 тис.грн.,
що на 3,2 тис.грн. менше планових призначень. Відсоток виконання – 98,8%.
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «нова українська школа» за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету при плані 2 583,6 тис.грн.
профінансована у сумі 2 564,4 тис.грн., що на 19,2 тис.грн. менше планових
призначень. Відсоток виконання – 99,3%.
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції при плані 27 121,9
тис.грн. отримана у повному обсязі.
субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету при плані 2 231,7 тис.грн. отримана у повному розмірі.
субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету при плані 3 155,0 тис.грн. профінансована у повному обсязі.
інші субвенції з місцевого бюджету при плані 66 454,8 тис.грн.
фактично отримана у сумі 66 004,3 тис.грн., що на 450,5 тис.грн. менше
планового показника. Відсоток виконання – 99,3%.
Спеціальний фонд
До спеціального фонду бюджету району з урахуванням міжбюджетних
трансфертів за 2018 рік надійшло 73 162,4 тис.грн. при уточненому плані
83 008,8 тис.грн., що на 9 846,4 тис.грн. менше планових призначень та складає
88,1%.
Власні доходи спеціального фонду при уточненому плані 10 902,2 тис.грн.
фактично надійшло 14 910,2 тис.грн., що на 4 008,0 тис.грн. більше планових
призначень. Відсоток виконання – 136,8%.
Екологічний податок при плані 534,2 тис.грн. надійшло 619,6 тис.грн.
Виконання становить 116,0% або більше на 85,4 тис.грн. планових призначень. В
порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільщились на
16,3 тис.грн. або на 2,7%.

9

Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
фактично надійшло 7,3 тис.грн. ( Августівська с/рада – 1,1 тис.грн., Х.Балка
с/рада – 6,2 тис.грн.).
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту фактично надійшло у сумі 221,3 тис.грн. ( Усатівська сільська рада – 141,2
тис.грн. та Нерубайська сільська рада - 80,1 тис.грн.).
Надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва при плані 125,0 тис.грн. фактично надійшло
144,3 тис.грн., що на 19,3 тис.грн. більше планових призначень. Відсоток
виконання – 115,4%.( ТОВ ІВК «Автомагістраль» та фіз.особа Мугалімов І.М.,
фіз.особа Недерська Н.М.( Усатівська с/рада)).
Власні надходження бюджетних установ становлять 11 886,0 тис.грн., при
плані 8 720,1 тис.грн, що на 3 165,9 тис.грн. більше планових призначень.
Виконання складає 136,3%, з них:
- надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із
законодавством при плані 8 279,3 тис.грн. фактичні надходження 11 886,0
тис.грн., що на 726,3 тис.грн. більше планових призначень. Виконання становить
108,8% (батьківська плата – 7 478,0 тис.грн., оренда майна бюджетних установ – 1
214,9 тис.грн., надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)
діяльності – 312,6 тис.грн.).
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ при плані 440,8
тис.грн. фактичні надходження 2 880,4 тис.грн., що на 2 439,6 тис.грн. більше
планових призначень. (благодійні внески з натуральною формою 2 461,0тис.грн.,
самооподаткування – 419,4тис.грн.).
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення надходження становлять 2 031,7тис.грн. при плані 1 522,9тис.грн.,
що на 508,8 тис.грн. більше планового показника. Відсоток виконання – 133,4% (
фіз.особа Стариченко А.В. – Усатівська сільська рада -25,5 тис.грн., ТОВ
Торгівельний дім «Зеніт ЛТД» - 82,7 тис.грн., фіз.особа Остапчук І.В. –
748,5тис.грн., ( Вигодянська сільська рада), фіз.особа Пагу Сергій - 1175,0
тис.грн. ( Августівська сільська рада).
Офіційні трансферти у вигляді субвенції при плані 72 106,6 тис.грн.
фактичне виконання 58 252,2 тис.грн., що на 13 854,4 тис.грн. менше планового
показника. Відсоток виконання – 80,8%, з них:
- субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів при
плані 71 461,0 тис.грн. надходження становлять 57 772,2 тис.грн., що на 13 688,8
тис.грн. менше планових призначень. Відсоток виконання – 80,8%.
- субвенція з місцевого бюджету на спів фінансування інвестиційних
проектів при плані 130,6 тис.грн. надходження відсутні.
- інші субвенції з місцевого бюджету при плані 35,0тис.грн. надходження
відсутні.
Видаткову частину загального фонду бюджету району за 2018 рік, з
урахуванням субвенції з державного бюджету, при плані з урахуванням змін
959 598,9 тис. грн. освоєно 856 817,5 тис. грн., що становить 89,3%, в тому числі:
- районний бюджет – 89,3,0 %, або 677 956,0 тис.грн.;
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- сільські бюджети – 88,6 %, або 166 125,3 тис. грн;
- селищний бюджет – 97,9 %, або 12 736,2 тис.грн.
Фінансування бюджетних установ проводилося в межах
одержаних
доходів, в першу чергу на виплату заробітної плати, на придбання медикаментів,
продуктів харчування, на оплату енергоносіїв та трансферти місцевим бюджетам.
Питома вага захищених статей в загальному обсязі видатків без урахування
трансфертів складає 70,7%, що становить 407 184,3 тис.грн. (в тому числі видатки
на захищені статті районного бюджету – 299 750,7 тис.грн.). Заборгованості по
захищеним статям станом на 1.01.2019 року відсутні.
На заробітну плату та нарахування в цілому по району спрямовано 82,0%
планових призначень, що становить 338 515,0 тис.грн. (на 38 931,3 тис.грн.
більше минулого року), в тому числі з районного бюджету – 257 367,3 тис.грн,
або 71,8%. Заробітна плата по всім бюджетним установам виплачувалася
своєчасно, заборгованість відсутня.
Видатки на медикаменти, на оплату послуг зубопротезування та
відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів на пільгових
умовах становлять 13 857,5 тис.грн. або 96,8% (на 4 048,3 тис. грн. більше
минулого року), в тому числі з районного бюджету 9 556,0 тис.грн., або на 97,0%.
Закуплено продуктів харчування на суму 19 661,9 тис.грн. або 85,2 % (на
892,7 тис. грн. більше минулого року), з районного бюджету – 2 721,0 тис.грн.,
або на 95,5%.
За комунальні послуги та енергоносіїв сплачено 35 149,9 тис.грн. або
86,7%, (на 4207,7 тис грн. більше, ніж у минулому році), в тому числі з районного
бюджету – 23 035,9 тис.грн, що складає 90,1%.
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування становлять
40 892,7 тис.грн. (91,7%), у тому числі на заробітну плату з нарахуванням
спрямовано 35 321,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
1278,7 тис.грн.
Кошти на утримання районної ради освоєні на 99,6%, що становить
6 157,8 тис.грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано
5 605,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 62,1 тис. грн.
Комунальною установою «Об’єднаний трудовий архів сільських,
селищної, міської рад Біляївського району» використано кошти в сумі 552,3
тис.грн., що становить 85,6% планових призначень. Кошти районного бюджету в
сумі 200,0 тис.грн та кошти місцевих рад 352,3 тис. грн.
На утримання комунальної установи «КП «Райбудсервіс» використано
581,4 тис. грн. (58,1% планових призначень).
Виконання
«Районної
програми
взаємодії
органів
місцевого
самоврядування та виконавчої влади» (виконавцями якої є районна рада та
районна державна адміністрація) забезпечено на суму 537,9 тис.грн. або на 99,8%.
Видатки на освіту освоєні на суму 247 580,2 тис. грн, що становить 76,0%, з
них на заробітну плату з нарахуваннями 191 612 тис. грн., придбання
медикаментів на суму 235,8 тис.грн., придбання продуктів харчування 16 940,8
тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 18 562,2 тис. грн.
Видатки на дитячі дошкільні заклади профінансовано на 49 283,4 тис. грн.
або 94,1% (заробітна плата з нарахуваннями 37 418,3 тис.грн. (98,5%),
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медикаменти 41,4 тис.грн. (73,6%), харчування 4707,0 тис. грн. (77,8%), оплата
комунальних послуг та енергоносіїв 4786,5 тис. грн. (87,4 %).
Відпочинком в пришкільних таборах охоплено 3238 дітей на суму 2 529,5
тис.грн. (з районного бюджету бюджетам місцевих рад було виділено субвенцію в
сумі 1 206,9 тис.грн.)
За рахунок коштів районного бюджету протягом 21 дня в оздоровчому
таборі «Сонячний берег» відпочило 100 дітей на суму 499,7 тис.грн.
Видатки на утримання районних закладів освіти становлять 183 841,8 тис.
грн, (71,6% планових призначень), в тому числі за рахунок коштів освітньої
субвенції з державного бюджету на суму 109 772,5 тис. грн., з бюджетів
об’єднаних територіальних громад на суму 14 731,2 тис. грн, дотації з
державного бюджету 21 270,4 тис.грн Заробітна плата з нарахуваннями
становить 154 686,4 тис. грн. (68,7%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв
- 13 775,7 тис. грн. (90,5 %).
На Програму «Освіта Біляївщини» витрачено кошти у сумі 151,9 тис.
грн. (на оплату орендованого житла 14 вчителям - мешканцям сільської
місцевості по 1000 грн щомісячно).
За рахунок коштів районного бюджету виплачено допомогу 40 дітямсиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18
років в сумі 72,4 тис.грн. (71,4%).
Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа»:
- придбано дидактичні матеріали, меблі, комп’ютерну техніку на загальну
суму 4 620,5 тис.грн. (за рахунок субвенції з державного бюджету 2 564,4
тис.грн. та за рахунок коштів районного бюджету 2 056,1 тис.грн).
- за рахунок субвенції з державного бюджету тренерам-педагогам
виплачено кошти на відрядження для підвищення кваліфікації в сумі 44,9 тис.грн.
В рамках програми «Патріот» для проведення призову придбано
комп’ютерну техніку, пальне та бланки на загальну суму 126,5 тис.грн.
На утримання закладів охорони здоров’я профінансовано видатки на суму
103 523,5 тис.грн в том числі: за рахунок медичної субвенції з державного
бюджету на суму 56 375,0 тис.грн., з бюджетів об’єднаних територіальних
громад на суму 23 086,8 тис. грн., дотації з державного бюджету 7 054,7
тис.грн., з них:
КЗ «Центральна районна лікарня» на 64 777,7 тис. грн. (97,8%);
КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на
38 745,8 тис. грн. (94,4%).
Заробітна плата з нарахуваннями медичним працівникам становить 76 710,5
тис.грн. (97,5%), медикаменти – 4 333,1 тис.грн (97%), пільгові медикаменти –
5 018,5 тис.грн., продукти харчування – 2 474,3 тис.грн (95,1%), оплата
комунальних послуг та енергоносіїв – 7 974,6 тис.грн. (90,3%).
Протягом 2018 року за рахунок субвенції з державного бюджету
проводилося фінансування:
- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань (серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу,
бронхіальна астма) на суму 2 175,2 тис.грн. виписано 21 567 рецептів.
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- видатки на заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в
сумі 2394,3 тис.грн,
За рахунок коштів районного бюджету рамках районної цільової програми
«Здоров’я» 3 медичним працівникам на оплату орендованого житла виплачено
21,0 тис.грн.
Видатки районного бюджету на соціальний захист
та соціальне
забезпечення населення становлять 9 585,5 тис.грн., з них:
утримання територіального центру – 2 340,1 тис.грн. (99%);
утримання центрів соціальних служб для молоді – 1 993,1 тис.грн.
(100%);
утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 2 341
тис.грн. (99,7%);
виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам, що потребують сторонньої допомоги (186 ос.) –
569 тис. грн.;
Фінансова підтримка діяльності громадських організацій – 285,9 тис. грн., в
тому числі:
ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) – 118,7 тис. грн.
ветеранів Біляївського району – 117,2 тис. грн.
об’єднання інвалідів – чорнобильців -50 тис.грн
На реалізацію районної соціальної цільової Програми «Милосердя в дії»
за 2018 рік використано 1 749,5 тис. грн., у тому числі:
- на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення
та ветеранам війни 1 262,4 тис. грн.;
- до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав,
воїнам - інтернаціоналістам 74,4 тис. грн.;
- сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів 14,4 тис.грн.;
- матеріальна допомога сім’ям померлих УБД -17,8 тис.грн.;
- учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС - 31,9 тис.грн.;
- матеріальна допомога інвалідам війни, жертвам нацистських
переслідувань до Дня перемоги у Другій світовій війні 28,0 тис. грн.;
- до Дня похилого віку – 73,3 тис.грн.;
- матеріальна допомога інвалідам загального захворювання з вадами зору та
слуху 24,7 тис.грн.;
- до Міжнародного дня інвалідів 66 тис.грн.;
- на придбання санаторно-курортних путівок ветеранам Афганістану - 72,4
тис.грн.;
- оформлено передплату на 278 осіб на суму 24,0 тис.грн.;
- матеріально-технічне забезпечення 60,0 тис.грн.
На Програму підтримки військовослужбовців, учасників АТО та
членів їх сімей профінансовано коштів у сумі 306,9 тис. грн. для надання
адресної матеріальної допомоги 38 військовослужбовцям.
На реалізацію соціальних програм і заходів у справах молоді в рамках
районної програми «Молодь Біляївщини» профінансовано 205,4 тис.грн. (на
проведення заходів до Дня матері та Дня сім’ї, урочистого заходу з врученням
посвідчень та нагрудних знаків «Мати-героїня» багатодітним матерям
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Біляївського району, проведення районної акції присвяченої Всесвітньому дню
боротьби з туберкульозом, проведення районного туру обласного фестивалю
«Мама, тато, я - спортивна сім’я», участь команди району в обласному етапі
фестивалю- конкурсу «Молодь обирає здоров’я» та інші заходи).
В рамках районної програми «Стипендіат» виплачено стипендії
студентам вищих та професійно-технічних навчальних закладів на загальну суму
333,8 тис. грн.: так за рахунок районного бюджету 163,8 тис. грн (39 студентів по
350 грн щомісячно), Хлібодарівська селищна рада 36,0 тис.грн (6 студентів по 500
грн.), В.Дальницька с/р - 10,0 тис.грн. (10 студентів одноразово по 1 000 грн.,
Кам’янська сільська рада 6,0 тис.грн. (1 студент по 500 грн.), Мирненська
сільська рада 6,6 тис.грн. (3 студенти по 300 грн.), Секретарівська сільська рада
3,0 тис.грн. (1 студент по 300 грн.), Усатівська сільська рада 86,4 тис.грн. (18
студентів по 400 грн.), Х.Балківська сільська рада 22,0 тис.грн. (5 студентів по
500 грн.).
На реалізацію районної Програми «План дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини» виділено кошти у сумі 66,1 тис.грн (на проведення
благодійних акцій та профілактичних рейдів, обстеження умов проживання дітей,
які опинилися в складних життєвих обставинах).
Видатки на культуру та мистецтво освоєні на суму 39 927,0 тис.грн, що
становить 91,9%, у тому числі:
Установи культури та туризму профінансовано на суму 35 150,4 тис.грн,
що становить 92,3%, у тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями 27 083 тис.грн. (96,6%),
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3098,3 тис. грн. (78,4%).
Культурно-масових заходів по сільським та селищній радах проведено на
суму 4 557,7 тис. грн.
За рахунок коштів районного бюджету проведено культурно-освітні заходи
на суму 218,9 тис. грн. (прийняття участі вокальних ансамблів «Від серця до
серця» та «Україночка» у телевізійному проекті «Фольк-мюзик», проведення артфестивалю «Нерубайські катакомби», фестивалю-конкурсу хореографічного
мистецтва «Танцювальний олімп», конкурсу фортепіанної музики «Кружит
музика», Дня Незалежності та інші).
На засоби масової інформації спрямовано 477,2 тис.грн., в тому числі:
- на підтримку районної газети «Південна Зоря» – 218,0 тис.грн.;
- на підтримку Усатівської сільської газети «Усатівські новини» – 259,2
тис.грн.
На Фізичну культуру та спорт використано 5 088,7 тис.грн, що становить
84,6% планових призначень, у тому числі:
- видатки на утримання Дитячої юнацької спортивної школи протягом
складають 619,0 тис.грн, (заробітна плата з нарахуваннями 598,8 тис.грн)
- на реалізацію районної програми «Фізична культура – здоров’я нації»
для забезпечення участі команд району в спортивних змаганнях в залік районної
спартакіади та в рамках обласних спортивних ігор Одещини за 2018 рік з
районного бюджету використані кошти у сумі 317,4 тис.грн., за рахунок коштів
місцевих рад 2 467,6 тис.грн.
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На утримання стадіону в с.Великий Дальник використано кошти у сумі
654,0 тис. грн., з них
- заробітна плата з нарахуваннями 333,4 тис.грн. (99,9 % ),
- енергоносії (оплата водопостачання) 56,7 тис.грн. (94,5%).
На облаштування стадіонів та спортивних майданчиків в населених
пунктах Хлібодарської селищної ради та с.Усатове використано кошти у сумі
321,2 тис. грн.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями тренерам спортивних гуртків
В.Дальницької та Усатівської сільських рад складають 709,5 тис.грн.
Видатки по житлово-комунальному господарству освоєні на 85,7% та
становлять 33 408,1 тис.грн, в тому числі: на іншу діяльність, пов’язану з
експлуатацією об’єктів житлово-комунальним підприємствам – 7 991,8 тис.грн.;
на благоустрій сіл та селища – 24 872,5 тис.грн (на оплату електроенергії та
комунальних послуг підприємствам по благоустрою, а також на проведення
заходів по озелененню та підтримку санітарного стану населених пунктів
району), на водопровідно-каналізаційне господарство профінансовано з місцевих
бюджетів 543,8 тис.грн.
Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових
довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво, реконструкцію,
придбання житла 35,0 тис.грн. (В.Дальницька с/р-20,0 тис.грн., Вигодянська с/р –
10,0 тис.грн, Граденицька с/р – 5,0 тис.грн.).
За рахунок коштів Мирненської с/р на суму 95,8 тис.грн. проведено
поточний ремонт будинку, який був придбано за рахунок субвенції з державного
бюджету для дітей-сиріт.
На здійснення заходів із землеустрою (виготовлення проектно-кошторисної
документації) використано 621,6 тис.грн. (Березанська с/р, Василівська,
Вигодянська, Секретарівська, Усатівська)
На розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації) використано 1 282,7 тис. грн. (Хлібодарська с/р - 39 тис.грн.,
Августівська с/р - 297,3 тис.грн., В.Дальницька с/р-199,9 тис.грн., Вигодянська
с/р - 194,2 тис.грн., Іллінська с/р- 326,8 тис.грн., Маринівська с/р -27,4 тис.грн,
Усатівська с/р -198,1 тис.грн).
На проведення поточних ремонтів автомобільних доріг профінансовано
коштів у сумі 2 601,9 тис. грн. (Березанська с/р -599,5 тис.грн., В.Дальницька с/р –
1 114,7 тис.грн., Вигодянська с/р-195,2 тис.грн., Дачненська с/р -333,0 тис.грн.,
Іллінська с/р -159,5 тис.грн. Мирненська с/р - 200,0 тис.грн.)
У 2018 році кошти резервного фонду районного бюджету використані
сумі 121,1 тис.грн., а саме:
згідно розпорядження районною державною адміністрацією від
11.04.2018 року №227/РА-2018 «Про виділення коштів на поповнення резерву
паливно-мастильних матеріалів на випадок виникнення можливих надзвичайних
ситуацій» в сумі 49,9 тис.грн.;
згідно розпорядження районною державною адміністрацією від
23.10.2018 року №723/РА-2018 «Про виділення коштів на поповнення резерву
паливно-мастильних матеріалів на випадок виникнення можливих надзвичайних
ситуацій» в сумі 60,0 тис.грн.
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згідно розпорядження районною державною адміністрацією від
06.11.2018 року №753/РА-2018 «Про виділення коштів резервного фонду
районного бюджету для фінансування послуг ідентифікації радіонуклідного
складу джерела іонізуючого випромінювання-радіоактивного манометра ТОВ
«Центр екологічної безпеки» та послуг щодо приймання на тимчасове зберігання
та перевезення до пункту захоронення (зберігання) твердих радіоактивних
відходів ДПС «Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат»
державної корпорації «Українське державне об’єднання «РАДОН» в сумі 11,2
тис.грн.
По загальному фонду районного бюджету використано соціальних
субвенцій з державного бюджету на суму 281 116,1 тис.грн. в тому числі:

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми,
малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної допомоги 215 430,9 тис.грн. (забезпечено
виплату 11 187 сім’ям);

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій), управління 58 685,1 тис.грн.;

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива
і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
6
052,3 тис.грн.;

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу 947,9 тис.грн. (6
прийомним сім’ям та 1 дитячий будинок сімейного типу).
Отримані кошти субвенції на забезпечення населення пільгами та
субсидіями перераховані підприємствам надавачам послуг та використані за
призначенням.
Заборгованість по соціальним субвенціям станом на 01.01.2019 р. складає
3 916,2 тис. грн., в тому числі: по наданню пільг та субсидій на житлово комунальні послуги, а саме:
за теплопостачання 244,2 тис.грн.,
за природний газ 3 403,6 тис.грн.
за тверде паливо 224,3 тис.грн
скраплений газ 44,1 тис.грн.
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
забезпечено в сумі 154,8 тис.грн.
За рахунок коштів районного бюджету проведені компенсовані виплати за
пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на суму
200 тис.грн.
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Також, за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів місцевих рад
проведені компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремих категорій громадян на суму 841,5 тис.грн. (ТДВ «Третій автобусний
парк»)
Видаткову частину спеціального фонду бюджету району за 2018 рік
виконано на суму 226 402,0 тис. грн., в тому числі: видатки споживання –9 728,9
тис. грн., з них заробітна плата з нарахуванням – 1089,8 тис. грн., медикаменти –
745,4 тис. грн., продукти харчування– 3 664,5 тис.грн, оплата комунальних послуг
та енергоносіїв – 864,4 тис. грн; видатки розвитку – 216 673,0 тис. грн., з них
капітальні придбання – 10 985,6 тис. грн., капітальне будівництво житла -5612,9
тис.грн., капітальне будівництво інших об’єктів – 44 611,6 тис. грн., проведення
капітальних ремонтів 116 908,5 тис. грн., реконструкція об’єктів – 1166,5 тис.
грн.; придбання землі 649,6 тис.грн., капітальні трансферти місцевим бюджетам –
36 289,9 тис. грн., капітальні трансферти підприємствам –856,9тис. грн,
Видатки спеціального фонду районного бюджету становлять 83 251,9 тис.
грн., (84,2% затверджених асигнувань), в тому числі за рахунок власних
надходжень бюджетних установ (плата за послуги) – 3 585,8 тис.грн., благодійні
внески - 2 443,9 тис.грн.
Видатки районної ради становлять 67,2 тис.грн. придбано комп’ютерну
техніку, пилосос та відео-реєстратори.
Комунальною установою «Об’єднаний трудовий архів сільських,
селищної, міської рад Біляївського району» за рахунок коштів місцевих рад
придбано ноутбук за ціною 14,8 тис.грн.
Видатки на освіту становлять 28 172,2 тис.грн. (поточні придбання для
загальноосвітніх закладів 2 119,2 тис.грн., проведення капітальних видатків на
суму 26 053,0 тис.грн., а саме придбання - 1407,3 тис.грн; будівництво – 1 453,9
тис.грн, капітальні ремонти шкіл району -23 012,4 тис.грн. та реконструкції 179,3 тис.грн.
На заклади в галузі охорона здоров’я спрямовано 14 810,0 тис.грн., з них на
заробітну плату з нарахуваннями – 948,1 тис.грн; медикаменти 745,4 тис.грн.,
продукти харчування 126,9 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії 571,5
тис.грн., проведення капітальних видатків на суму 11 965,7 тис.грн., а саме
придбання -2 741,1 тис.грн; капітальні ремонти закладів на суму 9 224,6 тис.грн.
Видатки по Територіального центру Біляївського району проведено в сумі
84,3 тис.грн. на придбання предметів та матеріалів – 72,1 тис.грн., та оплату
послуг – 12,2 тис.грн.
Видатки по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей становлять
49,9 тис.грн. (придбання генератора).
За рахунок коштів районного бюджету забезпечено житлом дітей-сиріт,
дітей позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на суму
954,5 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету придбано будинок сімейного
типу за ціною 1 870,0 тис.грн. та забезпечено житлом 11 дітей-сиріт, осіб з їх
числа на загальну суму 3 307,1 тис.грн., а саме:
- В.Дальницька с/р - 2 квартири для 2 дітей на загальну суму 667,1 тис.грн,
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- Граденицька с/р - 1 квартира для 1 дитини за ціною 330 тис.грн,
- Іллінська с/р - 1 будинок для 2 дітей за ціною 330,0 тис.грн,
- Камянська с/р - 1 будинок для 2 дітей за ціною 660,0 тис.грн,
- Мирненська с/р- 2 будинки для 3 дітей на загальну суму 660,0 тис.грн,
- Х.Балківська с/р - 1 будинок для 1 дитини за ціною 330,0 тис.грн).
На заклади культури спрямовано 939,2 тис.грн., з них на заробітну плату
працівників музеїв з нарахуваннями - 122,8 тис.грн., на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв музеїв та шкіл естетичного виховання - 89,2 тис.грн.,
капітальне придбання – 403,2 тис.грн. (комп’ютер та принтер для дитячої
районниї бібліотек та централізованої бухгалтерії, автомобіль для районного
будинку культури, сценічні костюми ансамблю «Від серця до серця», для
Білявської школи естетичного виховання придбано піаніно.
В рамках «Програми забезпечення комфортних умов платника у Центрі
обслуговування платників в Біляївському районі на 2017-2018 роки» придбано
комп’ютерну техніку на суму 57,5 тис.грн.
В рамках «Програми забезпечення виконання Біляївською районною
державною адміністрацією делегованих повноважень на 2018 рік» капітальні
видатки становлять 79,8 тис.грн. (районною державною адміністрацією придбано
дизельний генератор, принтер, телевізор для проведення селекторних нарад та
кондиціонер).
Видатки бюджету розвитку за 2018 рік освоєно у сумі 180 837,8 тис.
грн., кошти місцевих бюджетів селищної та сільських рад в сумі 103 532,3
тис.грн. (дод. 5).
Видатки бюджету розвитку за 2018 рік освоєні на 85,6% та становлять
77 305,5 тис. грн,в тому числі:
за рахунок коштів обласного та державного бюджету у сумі 24 999,3
тис.грн.;
за рахунок коштів районного бюджету розвитку 34 918,0 тис.грн.;
за рахунок залишку освітньої субвенції та дотації 15 253,8 тис.грн.;
за рахунок залишку медичної субвенції 2 134,4 тис.грн.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2019 р.
відсутня.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на
01.01.2019р. порівняно з 01.01.2018р. зменшилась на 14 787,9 тис. грн. та
становить 3 943,2 тис. грн. термін якої не настав. по пільгам та житловим
субсидіям, яка буде погашено за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та при- будинкових територій) .
Дебіторська заборгованість по доходам спеціального фонду станом на
01.01.2019р. порівняно з 01.01.2018р. зменшилась на 400,1 тис. грн. та становить
92,0 тис. грн.:
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заборгованість утворилася по Граденицькій, Маринівській,
Кагарлицькій, Кам’янській та Нерубайській с/радах (батьківська плата за
утримання дітей у дитячих садках) в сумі 78,1 тис.грн.
заборгованість у сумі 13,9 тис.грн. утворилася по Нерубайській
сільській раді за оренду приміщення, згідно договору укладеного з ПП
«Терентєва».
Дебіторська заборгованість по видаткам спеціального фонду станом на
01.01.2019 р. відсутня.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на
01.01.2019р. відсутня.
Інвестиційна активність та підприємницька діяльність Інвестиційна
активність підтримувалась за рахунок основного джерела зростання інвестицій –
власних коштів підприємств та організацій.
Розроблений Проект будівництва Міжнародного медичного кластеру
ММК НК (санаторно-лікувальні заклади на території Куяльницького
лиману) – ініціатор ТОВ «СІНІК» представник Холдинг «НК», пропонує
побудувати на західному березі Куяльницького лиману сучасний міжнародний
медичний центр світового рівня «Новий Куяльник». Медичний центр має
складатися з цілого ряду спеціалізованих клінік об’єднані одною метою та
архітектурним рішенням. Зазначений проект отримав позитивний відгук громади
Біляївського району, реалізація даного проекту дасть можливістьстворити 6,5 тис.
робочих місць. В проекті схеми планування території Біляївського району
Одеської області, який на даний час знаходиться на стадії погодження, місце
потенційного розміщення ММК НК визначено як землі санаторних та
лікувальних закладів в курортно-рекреаційній зоні в районі Куяльницького
лимана Одеської області.
ТОВ «Наукове виробниче підприємство з іноземними інвестиціями
«Об’єднані зернові технології» розроблена містобудівна документація –
детальний план території для будівництва виробничо-складського та
торгівельного комплексу для зберігання та переробки сільськогосподарського
продукції для потреб та обслуговування територіальної громади Біляївського
району, загальною площею 3,2531 га розміщеної на території Холоднобалківської
сільської ради. На даний час проект знаходиться на стадії узгодження в службах,
які уповноваженні законом розглядати містобудівну документацію.
В
районі
передбачається
початок
будівництва
Покровської
вітроелектростанції потужністю 240 МВт на території Маринівської сільської
ради. Заплановано встановлення 60 вітроенергетичних установок (ВЕУ)
номінальною потужністю - 4 МВт кожна. На даний час триває конкурс на пошук
інвестора. Основною метою даного проекту є забезпечення району
альтернативною електроенергією та збільшення генерації електроенергії за
рахунок використання відновлювальних джерел енергії.
ТОВ «АФБ «Констракт» - будівництво заводу з виробництва будівельних
матеріалів на території Усатівської сільської ради на земельній ділянці 5,8271. (за
межами населеного пункту). Реалізація проекту надасть можливість забезпечити
новими робочими місцями до 320 чоловік та створити конкурентне середовище.
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За 2018 рік підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел
фінансування освоєння капітальних інвестицій становить 514,5 млн.грн., що у
відсотках до загального обсягу по області становить 2,5 % та на одну особу –
6332,2 грн.
У 2018р. підприємствами району, що працювали за будівельними
контрактами, виконано будівельних робіт на суму 229834 тис.грн, що становило
1,5% до загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.
За видами будівельної продукції на будівництві нежитлових будівель
виконано робіт на 131999 тис.грн., на будівництві інженерних споруд – 97835
тис.грн.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи
з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення склали 44,5%
від загального обсягу, решта – з капітального та поточного (46,0% та 9,5%)
ремонтів.
Житлове будівництво
У 2018р. прийнято в експлуатацію 21263 м2 загальної площі житла, що
становило 3,7% прийнятого житла по області.
Усе житло у районі збудовано у одноквартирних будинках: у міських
поселеннях 638 тис.м2, у сільській місцевості – 20625 тис.м2.
Крім того, у 2018р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки
загальною площею 1376 м2.
Обсяг прямих іноземних інвестицій за 2018 рік становить по Біляївському
району 52,3 млн.дол.США., з них: 49,4 млн.дол. США – капітал нерезидентів,
спрямований до статутних фондів підприємств району, що становило 94,5% від
загальної суми капіталовкладень прямих іноземних інвестицій у район; 2,9
млн.дол. США – боргові інструменти (кредити та позики, зобов’язання за
торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами).
Найбільші обсяги надходжень прямих інвестицій у район належать
інвесторам Франції та Кіпру (89,1% від загального обсягу).
Інвестиційно-привабливими були підприємства промисловості та
організації, що займаються операціями з нерухомим майном.
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на одну особу у
2018р. становив 603,9 доларів США.
Агропромисловий комплекс
За 2018 рік сільгоспвиробниками району реалізовано продукції на суму
723,9 млн. грн., що на 21,7 % більше до відповідного періоду минулого року.
Результатом проведеної роботи в 2018 році є отримання сільськогосподарськими підприємствами району врожаю зернових та зернобобових (з
врахуванням кукурудзи на зерно) 92,1 тис. тон.
Середня урожайність зернових культур складає – 29,6 ц/га.
Найвищу урожайність зернових культур отримано в:
ПМП "Інавтострах" – 95,6 ц/га;
ПАТ "ВО "Одеський консервний завод"  59,0 ц/га;

20

ТОВ АФ "Дружба народів" – 55,1 ц/га.
В сільськогосподарських підприємствах зібрано технічних культур:

валове виробництво соняшнику в 2018 році складає 19,7 тис.тн, при
урожайності 21,7 ц/га;

кукурудзи на силос і зелений корм становить – 10,0 тис. тн закладено
силосу – 6,0 тис. тн.
Найвищу урожайність по збиранню соняшнику отримано в:
ПСП "Курган" – 41,4ц/га;
МПВКП "Нота-бене" – 38,9 ц/га.
Овочі
Валовий збір овочів в сільськогосподарських підприємствах у 2018 році
склав 31,3 тис. тонн при урожайності 297,5 ц/га.
Найвища урожайність отримана такими господарствами:
ПАТ "ВО "Одеський консервний завод" – 865,1 ц/га;
ТОВ "Хладконтакт" – 378,2 ц/га.
Тваринництво:
У 2018 році по всім категоріям господарств району вироблено:
- молока 11,9 тис. тон, виробництво валове виробництво молока, що на 11 %
більше минулого року;
- м’яса реалізовано в живій вазі 2,3 тис. тон, та зменшилась на 59,0 %
відповідно до минулого року;
- одержано 18,4 млн. яєць, що на 12 % менше минулого року.
Поголів’я великої рогатої худоби у 2018 році в районі налічується 4357
голів.
В районі налічується 5,7 тис. поголів’я свиней, 2,6 тис. овець і кіз, 153,8 тис.
шт. птиці.
Рибне господарство:
Виловом риби протягом року займаються 11 підприємств району.
За 2018 рік загальний обсяг вилову риби становив 2 587,8 ц, що на 1944,2 ц,
або на 43,0 % менше від обсягу вилову риби за відповідного періоду минулого
року.
Розрахунки за оренду земельних ділянок (часток) паїв орендарями з
орендодавцями за 2018 рік становлять – 100,0 % від запланованих (тобто 48,8
млн. грн., що на 17,1 млн. грн. більше ніж у 2017 році. Сплачено ПДФО за оренду
земельних часток (паїв) у сумі 8,8 млн. грн., що на 3,2 млн. грн. більше ніж у 2017
році.
В результаті проведеної роботи 52 підприємствами з 61 (85,0%) підвищено
рівень орендної плати за користування земельними ділянками, внаслідок чого, до
районного бюджету додатково надійшло ПДФО за оренду земельних часток
(паїв) понад 3,7 млн. грн. або на 72,5% більше до запланованого.
Ринок транспортних послуг
У 2018р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 373,9 тис.т
вантажів, що на 0,4% менше, ніж у 2017р. Вантажооборот збільшився на 0,9 % і
склав 97,1 млн.ткм.
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Пасажирські перевезення на території району здійснюють 6 підприємств,
на яких задіяне більше 110 одиниць пасажирського транспорту.
З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну
статистику» щодо конфіденційності інформація щодо пасажирообігу та
кількості перевезених пасажирів не надаються з 1 квітня 2016 року
Реалізація товарів та послуг
У січні-грудні 2018 року в районі реалізовано послуг на суму 469,2
млн.грн., у тому числі населенню –7,7 млн.грн.
У 2018р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на
2265,7 млн.грн (3,9% від загального обсягу реалізованої промислової продукції
області). Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становив
27110,6 грн.
Основними промисловими підприємствами Біляївського району є: ТОВ
«Південьагропереробка» (виробництво консервної продукції), ТОВ «Бусоль»
(виробництво блоків та розчинів бетонних), ТОВ «Будівельна компанія
«Ескадор» (виробництво асфальтних сумішей), ТОВ «Укратлантік» (виробництво
водонагрівачів і комплектуючих), ТОВ «САН ТЕХ РАЙ» (виробництво котлів та
радіаторів), ТОВ «Ескаро Індастрі» (виробництво лакофарбових виробів), ПСП
«Курган» (перероблення та консервування фруктів), ПП «Промінь» (виробництво
тротуарної плитки, форми гумових виробів).
Станом на 1 січня 2018 року на обліку перебуває 5782 осіб підприємницької
діяльності, з них: фізичних осіб – 4245, юридичних осіб – 1537.
Адміністративні послуги
У відповідності до вимог Закону України „Про адміністративні послуги‖, з
метою забезпечення надання адміністративних послуг населенню Біляївського
району, у т.ч. суб`єктам господарювання, розпорядженням районної державної
адміністрації «Про утворення центру надання адміністративних послуг при
Біляївській районній державній адміністрації Одеської області» від 01.08.2014
року № 325/РА-2014, зареєстровано у Біляївському міськрайонному управлінні
юстиції в Одеській області від 6 серпня 2014 року №6/248, утворено Центр
надання адміністративних послуг при Біляївській районній державній
адміністрації (далі – Центр).
У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України,
актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями та
розпорядженнями центральних та місцевих органів виконавчої влади,
Положенням про Центр.
Основними завданнями Центру є:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та
за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та
поліпшення якості їх надання;
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3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок
надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
Центр, приймає документи дозвільного характеру, відповідно до Закону
України ―Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності‖, який
забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі
дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності.
В центрі створено належні умови для прийому громадян та роботи
наступних районних служб:
1)
Управління Держгеокадастру у Біляївському районі Одеської
області (у зв’язку з ліквідацією, Управління перейменовано – Головне Управління
Держгеокадастру в Одеській області, Відділ у Біляївському районі);
2)
Біляївський РВ ГУ ДМС України в Одеській області (Міграційна
служба);
3)
Біляївське районне управління Держсанепідемслужби в Одеській
області (з 04.03.2016 року реорганізовано шляхом приєднання Управління
Держпродспоживслужби в Біляївському районі);
4)
Біляївський міськрайонний сектор ГУ ДСНС України в Одеській
області;
5)
Управління ветеринарної медицини у Біляївському районі (з
04.03.2016
року
реорганізовано
шляхом
приєднання
Управління
Держпродспоживслужби в Біляївському районі).
6)
Відділ містобудування та архітектури Біляївської районної
державної адміністрації ( з 23.01.2017 року).
7)
Управління містобудування, землевпорядкування та комунального
майна Біляївської міської ради (з 23.01.2018 року на підставі Меморандуму про
співробітництво у сфері надання адміністративних послуг).
8)
Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації»,
Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг» (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 782-р), постанови Кабінету Міністрів України від 30
січня 2013 року №44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної
картки адміністративної послуги», з метою подолання адміністративних бар’єрів,
спрощення процедури отримання адміністративних послуг суб’єктами
господарювання, фізичними особами, забезпечення відкритості інформації про
діяльність органів виконавчої влади, розпорядженням районної державної
адміністрації від 11.12.2017 року за № 1021/РА-2017 затверджено Перелік
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних
послуг при Біляївській районній державній адміністрації Одеської області, у новій
редакції, яким передбачено надання 130 адміністративних послуг (добавлено
соціальні послуги тощо).
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Станом на 1 січня 2019 року загальна кількість звернень до Центру в
порівнянні з поточним періодом минулого року складає: 13264 (14941 – 2017 рік)
фізичних та юридичних осіб, з яких: 10282 (11539) документів розглянуто
позитивно (отримали адміністративну послугу, в тому числі документи
дозвільного характеру), відмовлено – 1164 (2084) документи.
З них по адміністративним послугам:
Державна міграційна служба у Біляївському районі: вклеювання фото по
досягненню 25,- 45 років – 2007 (2701), із них: позитивно - 1974, відмов – 33,
решта – в роботі.
05.10.2018 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від
03 жовтня 2018 року № 795 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2015 року № 302», якою наголошено пунктом 6.98
Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, повернення державі,
визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
25 березня 2015 року № 302, зокрема щодо обов’язкового обміну паспорта
зразка 1994 року на паспорт у формі картки, якщо особа досягла 25- чи 45річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не
пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до
паспорта зразка 1994 року нових фотокарток.
Головне Управління Держгеокадастру в Одеській області, Відділ у
Біляївському районі:
проведення державної реєстрації земельної ділянки – 1494 (3923), із них:
позитивно – 843 (2453), відмова – 527 (1394), решта в роботі.
З 13.03.2018 року в роботу запроваджено надання витягу з ДЗК про
державну реєстрацію земельної ділянки в режимі он-лайн: 1739 (0). Причини
відмови – площа співпадає на 100%, перетин ділянок, невірно сформований
обмінний файл, відсутнє викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші
графічні матеріали, не виправлені наявні зауваження щодо валідності
електронного документу;
надання довідки Форми 6 ЗЕМ – 570 (858), із них: позитивно – 470
(775), відмова – 49 (78), решта – в роботі. З 05.05.2018 року запроваджено в
роботу надання довідки форми 6 ЗЕМ в режимі он-лайн: 217 (0). Причини
відмови: помилка обробки повідомлення з ЕЦП;
надання викопіювання – 123 (312), із них: позитивно – 59 (214),
відмова – 23 (73), решта – в роботі; Запроваджено в роботу надання довідки
викопіювання в режимі он-лайн: 4 (0); причини відмови: відсутнє викопіювання з
кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, відсутні земельні ділянки з
зазначеним цільовим призначенням, що зареєстровано за державою;
надання витягу з Державного земельного кадастру (ДЗК) – 1904
(2548), із них: позитивно – 1858 (2474), відмова – 38 (62),решта в роботі;
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надання витягу з ДЗК (он-лайн) - 203 (864), причини відмови:
відсутній кадастровий номер земельної ділянки, відсутня технічна документація,
накладка земельних ділянок тощо та інше;
надання витягу з нормативно-грошової оцінки – 591 (863), із них:
позитивно – 538 (817), відмова – 53 (15); - надання витягу з НГО (он-лайн) - 354
(354); причини відмови: набуття чинності нових Методики та Порядку, змінено
методичні підходи та встановлено процедуру проведення нормативної грошової
оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також
процедуру проведення нормативної грошової оцінки несільськогосподарських
угідь у складі земель сільськогосподарського призначення;
надання висновку до Проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки – 277 (0);
внесення змін (з вини органу) – 409 (339),
виправлення технічної помилки – 24 (149),
Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації:
- надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки – 245 (349)
із них: позитивно – 212 (303), відмова – 25 (42), в роботі – решта, причини
відмови: відсутні ескізні наміри забудови; складено не повний пакет документів;
- надання висновку до Проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність – 571 (496) із них: позитивно – 517 (389), відмова - 49 (100);
причини відмови: перевищення площі забудов, відсутність викопіювання з
містобудівної документації, земельна ділянка не передбачена генеральним
планом населеного пункту тощо.
- надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 33 (487) із них: позитивно – 19 (26), відмова – 12 (11), решта – в роботі; причини
відмови: невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на
місцевому рівні, а саме – генерального плану населеного пункту;
надання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності – 34 (23), із них: позитивно - 31 (22), відмова - 3 (1),
решта в роботі.
Біляївська міська рада (Біляївська об’єднана територіальна громада)
/запроваджено з 31.01.2018 року/;
- видача будівельного паспорту - 11;
- надання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки – 87, всі розглянуто позитивно.
видачу рішення про передачу у власність, надання у постійне
користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або
комунальній власності – 109, із них: 55 – позитивно, решта – в роботі, в зв’язку з
плануванням засідання сесії на січень поточного року;
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- Декларації про готовність об’єкта до експлуатації на підставі
будівельного паспорту – 30, позитивних 18, відмови – 7, решта в роботі.
Видача документів дозвільного характеру: надійшло 39 (17) документів,
із них:
- реєстрація декларації про відходи – 0 (1),
- надання дозволу на спецводокористування – 32 (10), із них – 31
позитивно, відмов - 0, в роботі - 1;
- анулювання дозволу на спецводокористування – 5 (3);
- надання дозволу на використання природних ресурсів – 0 (3);
- реєстрація Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства питань з охорони праці – 1- в роботі.
Громадянам своєчасно направляються безкоштовно смс-повідомлення через
мережу Інтернет або повідомляється по телефону.
Станом на 01.01.2019 року державними реєстраторами зареєстровано 1176
(276) дій.
Реєстрація фізичних осіб-підприємців – 214 (244), припинено діяльність
фізичної особи- підприємця - 218 (286). Внесено зміни з приводу зміни діяльності
фізичної особи-підприємця – 148 (127). Відмов – 0 (0). Всього дій – 580.
Зареєстровано юридичних осіб – 7 (12). Внесені зміни до установчих
документів юридичної особи, внесені зміни з приводу діяльності юридичної
особи та змін керівника – 37 (51); ліквідовано юридичних осіб – 9 (3). Відмов – 0
(0). Всього проведено 53 дій.
Всі звернення опрацьовано своєчасно та зареєстровано протягом 24 годин в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
легалізації громадських формувань.
Звернень з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:
надійшло 543 (544) заяв, із них - на державну реєстрацію права власності – 373
(304), іншого речового права (оренда) - 108 (204) заяви, відмови – 2 (11),
реєстрація обтяження – 6 (1), внесені зміни до Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно – 25 (15), надання інформації з ДРРП – 20 (7), відкликання
заяв – 6 (1), скасування права власності – 2 (0), повідомлення про знищення
об’єкта нерухомого майна – 1 (1).
Всі звернення опрацьовано своєчасно та зареєстровано протягом 5 робочих
днів в Єдиному державному реєстрі нерухомого майна.
Поштою надійшли від акредитованих суб’єктів державної реєстрації,
державних та приватних нотаріусів, комунальних підприємств, державних
реєстраторів інших органів державної реєстрації: 5213 (16320) документів, із них
по нерухомості – 2183 (6900), по юридичним особам – 1171 (3839) , по фізичним
особам – 1859 (5581).
З метою спрощення надання адміністративних послуг та обслуговування
відвідувачів за рахунок розвитку додаткових сервісів, враховуючи вимоги Закону
України «Про адміністративні послуги», Єдині вимоги (Стандарт) до якості
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обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг,
розроблені Міністерством економічного розвитку і торгівлі України спільно с
Офісом реформи адміністративних послуг необхідно створити умови
безпосередньо в центрах надання адміністративних послуг для оплати за
адміністративні послуги.
АТ «Ощадбанк» запропоновано можливість розширення співпраці по
проекту еквайрингу із встановленням банківських POS-терміналів та програмного
забезпечення СБОН+ в приміщеннях ЦНАП.
Враховуючи викладене, на даній час, розглядається питання щодо
укладення договіру на еквайрингове обслуговування та встановлення
банківського обладнання для оплати послуг безпосередньо в ЦНАП та потреби у
забезпеченні центрів POS-терміналами. Чекаємо на проведення навчання та
підключення.
На виконання умов Меморандуму про співпрацю між Одеською обласною
державною адміністрацією та Міжнародною благодійною організацією «Фонд
Східна Європа» в рамках реалізації спільного проекту «Електроне урядування
задля підзвітності влад та участі громади» (EGAP) в Одеській області, 26 червня
2018 року в смт. Доброслав керівнику ЦНАП вручено комплект сучасної
портативної техніки (пересувне робоче місце) для надання адміністративних
послуг мало мобільним групам населення району. На даний час, заплановано
проведення навчання працівниками ЦНАП та встановлення відповідної програми.
Додатково, очікується отримання POS-терміналу до відповідної техніки. Робота
триває.
Протягом звітного періоду працівниками центру (адміністраторами)
проведено щоденний прийом суб`єктів звернень, прийнято та реєстровано
документів, видано адміністративних послуг, консультували з питань отримання
адміністративних послуг, виконували іншу організаційну та роз`яснювальну
роботу щодо створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг
громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечували відкритість та
прозорість інформації про діяльність органів виконавчої влади.
Моніторингом звернень показано, що більша їх частина пов`язана з
оформленням документів для отримання адміністративної послуги від
Управління Держгеокадастру у Біляївському районі та Міграційної служби.
Соціальний захист
Станом на 31 грудня 2018 року субсидією на відшкодування витрат по
оплаті житлово-комунальних послуг користуються субсидією – 4724 родин, а
також призначено субсидію на компенсацію придбання твердого палива та
скрапленого газу готівкою - 1178 родинам. Відмовлено 112 родинам.
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Нараховано субсидії по житлово-комунальним послугам за січень – грудень
2018 року на суму – 30 млн. 494,86 тис. грн., на тверде паливо та скраплений газ
готівкою – 18 млн. 890,7 тис. грн.
Заборгованість по виплатам субсидії станом
на 1 січня 2019 року
становить - 2 млн. 794,17 тис. грн.
Кредиторську заборгованість по житлово-комунальним послугам буде
погашено по мірі надходження коштів з державного бюджету.
Станом на 31.12.2018 року нараховано державні соціальні допомоги 11804
одержувачам (що більше в порівнянні з минулим роком на 8,7 %), на загальну
суму 225 млн. 667,3 тис. грн. (що в порівнянні з минулим роком більше на – 6.4
%.
З загальної кількості одержувачів допомоги виділено такі види допомоги:
Допомога на дітей, які перебувають під опікою та піклування: нарахована
186 одержувачам, на загальну суму нарахувань 9 млн.650,6 тис.грн. Кількість
одержувачів зменшилась на 1%, загальна сума допомоги в порівнянні з 2017
роком збільшилась на 4,6%.
Державна допомога при народженні дитини: нарахована 4360
одержувачам, на загальну суму нарахувань 9 млн.650,6 тис.грн. Кількість
одержувачів зменшилась на 16,8 в порівнянні з минулим роком.
Станом на 31.12.2018 року на обліку в управлінні соціального захисту
населення перебуває 1392 сімей, які одержують державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’я, на загальну суму нарахувань 51 млн. 194,4 тис. грн.
Загальна сума нарахувань допомоги в порівнянні з 2017 роком збільшилась на
6,2 %.
Допомога на дітей одиноким матерям: нарахована 3777 одержувачам, на
загальну суму нарахувань 43 млн. 074,1 тис. грн. Кількість одержувачів
збільшилась на 51,6% та загальна сума фінансування допомоги в порівнянні з
2017 роком збільшилась на 10 %.
Тимчасова допомога на дітей батьки яких ухиляються від сплати
аліментів:
нарахована 85 одержувачам на загальну суму нарахувань 524,9 тис. грн.
Кількість одержувачів збільшилась на 29,4% та загальна сума фінансування
допомоги в порівнянні з 2017 роком зменшилась на 8%.
Допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам: нарахована 854
одержувачам на загальну суму нарахувань 18 млн. 600 тис. грн. Сума
фінансування допомоги в порівнянні з 2017 роком збільшилась на 11,3 %.
Допомога по догляду за інвалідом I та II групи інвалідності: нараховано 78
одержувачам на загальну суму 1 млн. 900 тис. грн. Загальна сума фінансування
збільшилась в порівняні з минулим роком на 6,3%.
Для забезпечення ортопедичними виробами, протезами верхніх і нижніх
кінцівок, та іншими засобами реабілітації управлінням видано 494 направлення на
протезно-ортопедичне підприємство, із них:
- 17 направлень дітям до 18 років,
- 350 направлень інвалідам від загального захворювання та з дитинства,
- 120 направлень дітям-інвалідам,
- 2 направлення інвалідам війни.
- 5 направлень іншим категоріям.
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Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації видано
186 направлень на забезпечення технічними засобами реабілітації (крісла-колісні,
милиці, палиці, ходунки, тощо). Всі заявки направленні на підприємствавиробники технічних засобів реабілітації за вибором інвалідів.
За 2018 рік оздоровлення у санаторно-курортних закладів Міністерства
соціальної політики отримали 16 ветеранів війни, а саме: 5 інвалідів війни, 7
учасників бойових дій, 1 учасник війни, 2 вдови померлих ветеранів війни.
20 інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства отримали
путівки закуплені за рахунок коштів Фонду захисту інвалідів, в тому числі: 2
особи з інвалідністю із захворюванням хребта та спинного мозку. За рахунок
коштів Державної служби у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції було оздоровлено 4 учасників бойових дій (АТО), 1
особу з інвалідністю внаслідок війни (АТО), також 4 учасника бойових дій
отримали психологічну реабілітацію в санаторіях України.
Компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування отримали 20
інвалідів на загальну суму – 8520,00 грн.
На обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебувають
14 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 314 осіб з інвалідністю від загального
захворювання та з дитинства, 7 осіб з інвалідністю із захворюванням хребта та
спинного мозку, 45 учасників бойових дій, в тому числі 14 учасників АТО, 10
учасників війни, 6 членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 74 ветерана
праці.
На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 255 особи,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Згідно Закону України «Про статус та соціальний захист осіб, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи» було профінансовано компенсацію
вартості продуктів харчування за встановленими фізіологічними нормами на суму
- 747962,01 грн.
За 2018 рік 13 осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
були забезпечені санаторно-курортним лікуванням.
Виплачена компенсація безкоштовного забезпечення медикаментами склала
– 127141,70 грн., зубопротезування – 4325,70 грн.
На виконання заходів районної Програми «Милосердя в дії» у 2018 році, з
метою посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення, а
також осіб, які опинились у скрутних життєвих обставинах, згідно заяв (460 чол.)
надано матеріальну допомогу на загальну суму - 1257378,61грн., а саме:
на лікування та реабілітацію після операції - 444 чол;
на ремонт будинку після пожежі - 7 чол;
на прожиття - 6 чол;
на інші потреби - 3 чол.
На виконання заходів передбачених районною комплексною «Програмою
підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів
їхніх сімей» у 2018 році, згідно заяв від учасників АТО (68 чол.) було розглянуто
та профінансовано матеріальну допомогу на загальну суму – 306900,00 грн.
Проведене 1 засідання комісії по легалізації робочих місць та заробітної
плати, на яких розглядалися питання щодо легалізації робочих місць, заробітної
плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних
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державних гарантій з оплати праці, підвищення заробітної плати з урахуванням
міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень згідно галузевих угод.
По результатам засідання керівникам рекомендовано при нарахуванні
заробітної плати найманим працівникам дотримуватися міжпосадових
(міжкваліфікаційних) співвідношень згідно галузевих угод відповідно кожної
галузі окремо.
Виконуючи функції, покладені на управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, з метою забезпечення дотримання законодавства
про працю надано методичні рекомендації та практичну допомогу 109
підприємствам, організаціям та установам району.
У
межах
компетенції
територіального
центру
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) здійснює свою діяльність
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12 2009 року №1417
«Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування
(надання соціальни
У своїй роботі територіальний центр керується Конституцією Кураїни,
Законами України, іншими нормативно - правовими актами, які визначають
діяльність установ соціального захисту.
Територіальний центр здійснює соціальне обслуговування та надання
соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах
і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.
У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) функціонують такі структурні підрозділи:
- відділення соціальної допомоги вдома; - відділення денного перебування;
- відділення грошової та натуральної допомоги.
Відділення соціальної допомоги вдома здійснює обслуговування громадян
похилого віку, інвалідів, які не здатні до самообслуговування і не мають рідних,
які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.
За 2018 рік виявлено та обслуговано 423 особи, які потребують соціальних
послуг, що на 40 осіб більше ніж за 2018 рік, або на 10,4%. Прийнято на
обслуговування за 2018 рік 71 особу, в т. ч. 31 особу при об’єднанні Маяківської
територіальної громади, куди ввійшли: с. Удобне – Білгород – Дістровського
району (10 осіб) та с. Надлиманське Овідіопольського району (21 особа).
Надано 103007 безкоштовних соціальних послуг, що на 23,9 % більше ніж
за 2017 рік, та 4737 соціальні послуги за плату, що на 11,3 % більше ніж за
попередній рік.
Послуги, соціальними робітниками, надаються підопічним по два, а то й три
рази на тиждень, згідно з договором про соціальне обслуговування, укладеним
між терцентром і громадянином.
Штатна чисельність соціальних робітників відділення соціальної допомоги
вдома у 2018 році складає 30 чоловік, середнє навантаження на одного
соціального робітника 14 підопічних. Обслуговування людей похилого віку
проводиться в 20 сільських, селищної та міської радах.
Протягом 2018 року здійснено перевірку роботи всіх соціальних робітників.
Для кращого та своєчасного обслуговування підопічних соціальні робітники
забезпечені велосипедами.
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В кожному відділенні територіального центру створена електрона та
паперова база даних щодо до осіб, які перебувають на обслуговуванні, що
дозволяє підвищити якість роботи, пришвидшити процес якісного та своєчасного
надання інформації.
Щомісяця, та щочетверга (в телефонному режимі) проходять робочі наради,
де кожен працівник звітує про роботу у свого підопічного, вивчаємо потреби,
проблемні питання, стан оформлення субсидій.
У територіальному центрі щоквартально проводиться пряма телефонна
лінія, беремо участь в апаратній нараді райдержадміністрації.
Відділенням соціальної допомоги вдома надаються соціальні послуги
відповідно до Державного стандарту догляду вдома. За звітний період
переглянуто 100% договори, укладені з особами які перебувають на
обслуговуванні.
Для кращого обслуговування та надання соціальних послуг при терцентрі є
автомобіль.
Обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, які не здатні до
самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу
здійснюється за плату відповідно до затверджених тарифів на платні соціальні
послуги. За 2018 рік платні соціальні послуги надавалися 76 особам, що на 17 осіб
більше, ніж за 2017 рік. Отримано – 79,66 тис. грн., що на 28,8% більше
попереднього року. При терцентрі працює відділення денного перебування. На
обслуговуванні, станом на 01.01.2019 року, перебуває 58 осіб.
Відділення денного перебування забезпечено: оздоровчим інвентарем,
шведською стінкою, велотренажером, масажним столом та електромасажером.
Для одиноких людей похилого віку, пенсіонерів та інвалідів вирішується
питання організації їх дозвілля: це, насамперед, спілкування із однолітками,
однодумцями, вишивання, в’язання та інші види ручної праці.
На протязі року організовано ряд заходів для людей похилого віку,
пенсіонерів, інвалідів тощо. Проведено виставку робіт підопічних відділення з
ручної праці, різноманітні майстер-класи, зустрічі з цікавими людьми. За звітний
період відділенням денного перебування надано - 11876 послуг.
При відділенні денного перебування функціонує безкоштовний пункт
прокату технічних засобів реабілітації та пункт прийому та видачі речей бувших у
вжитку, де малозабезпечені особи можуть отримати речі.
Станом на 01.01.2019 року забезпечено технічними засобами реабілітації 14
осіб, 26 громадянам надано допомогу у вигляді одягу бувшого у вжитку.
Соціальними робітниками для усіх підопічних оформлено житлову
субсидію. Відділенням натуральної та грошової допомоги для покращення
добробуту підопічних, які обслуговуються територіальним центром додатково
відділенням залучається благодійна допомога у вигляді продуктів харчування. За
сприяння спонсорів, підопічним терцентру надано 995 продовольчих наборів на
загальну суму – 106,3 тис. грн., 29 особам надано адресну грошову допомогу
рішенням Піклувальної ради на суму 20,0 тис. грн.
За рахунок терцентру до свята Міжнародного жіночого Дня 8 Березня
жінкам надано подарунок (хустку) - 290 особам та до свята Нового року -350
особам – подарункові Новорічні смаколики. За рахунок районної програми
«Милосердя в дію» до Дня людей похилого віку 241 особі надано грошову
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адресну допомогу - по 300 грн. кожному, 44 особам від сільських рад та
Біляївської ОТГ - по 300 грн. кожному. Спонсорами району надано предмети
особистої гігієни (памперси) – 11особам, ходунки – 1 особі та 1 особі – 2 куби
дров.
За рахунок районної програми «Милосердя в дію» 277 підопічним
терцентру здійснено підписку на району газету «Південна зоря» на 6 місяців 2018
року.
Періодично робота терцентру висвітлюється у районній газеті «Південна
зоря», міській газеті «Біляївські вісті», та сайті Біляївської райдержадміністрації,
що дає можливість ознайомити мешканців району з повним спектром послуг, які
надаються терцентром, умовами та порядком прийняття на обслуговування
відповідних категорій громадян.
Послугами Біляївського районного центру зайнятості протягом 2018
року скористалось 1150 осіб, в тому числі 570 осіб мали статус безробітного, що
на 6,7% менше ніж за аналогічний період минулого року.
Рівень працевлаштування склав 46,3%. Протягом звітного періоду за
сприянням служби зайнятості було працевлаштовано майже 264 особи.
У 2018 року шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю створено
одне робоче місце.
У звітному періоді за направленням центрів зайнятості навчались 162 особи
безробітних. Рівень працевлаштування після профнавчання склав 61,4%.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у
Біляївському районі за 2018 рік становила 8245,0 грн., що на 4,2% менше, ніж
нараховано штатному працівнику в середньому по області (8607 грн), та в 2,2 раза
більше мінімальної заробітної плати (3723 грн).
З метою забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці та
дотримання законодавства про виплату середньої заробітної плати, легалізації
робочих місць в Біляївській районній державній адміністрації у серпні поточного
року було прийняті розпорядження, а саме:
31.08.2018 року № 587/РА – 2018 «Про заходи щодо легалізації трудових
відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня
заробітної плати»;
31.08.2018 року № 586/РА – 2018 «Про створення робочої групи для
проведення обстежень суб’єктів господарювання всіх форм власності, які
здійснюють діяльність на території Біляївського району з питань дотримання
законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення
виплати заробітної плати».
17.08.2018 № 567/РА-2018 «Про утворення комісії з питань дотримання
законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення
виплати заробітної плати»;
Робочою групою протягом серпня-грудня 2018 року було здійснено 12
виїздів на місця здійснення господарської діяльності суб’єктів господарювання.
За результатами роботи робочої групи за серпень – грудень було виявлено
96 осіб, які працювали без належного оформлення. По даним працівникам
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керівниками підприємств було подано повідомлення до фіскальної служби щодо
прийняття їх на роботу згідно чинного законодавства (легалізовано).
Крім того, за серпень - грудень 2018 року відбулося 5 засідань комісії з
питань дотримання законодавства про працю, на засідання якої було запрошено
керівників 77 підприємств, які виплачували працівникам заробітну плату з
порушенням трудового законодавства (нижче мінімальної). В результаті
заслуховування запрошених на засідання комісії керівників та бухгалтерів
підприємств було встановлено, що такий показник як сума зарплати нижче
мінімальної сформувався тому, що працівники працювали за сумісництвом не
повний робочий день, були прийняті або звільнені працівники протягом місяця, в
результаті чого не відпрацьовано повний робочий місяць, працівники, які
перебували у відпустці і це вплинуло на середньомісячну заробітну плату.
Посадовими особами надано письмові пояснення щодо виплати працівникам
заробітної плати у межах менше мінімальної, встановленої законодавством в
Україні.
Охорона здоров’я
Медичну допомогу населенню районна надають:
КЗ «Біляївська центральна районна лікарня»;
КНП «Біляївський районний центр первинної медико - санітарної
допомоги» (21 амбулаторія ЗПСМ та 17 ФАПів);
Відокремлений підрозділ «Біляївська станція екстреної (швидкої)
медичної допомоги» Комунальної установи «Одеський обласний центр екстреної
медичної допомоги і медицини катастроф».
Медичну допомогу населенню району надають 177 лікарів, 66 мають вищу
кваліфікаційну категорію, або 41,9% . Середніх медичних працівників в районі
399, з них 266 мають вищу кваліфікаційну категорію, або 66,7%. Показник
укомплектованості лікарями складає – 73,4%.
Сімейних лікарів 59, з них 22 мають вищу кваліфікаційну категорію,
що складає 37,3%.
За 2018 рік лікарями району прийнято 489386 осіб, (2017р. – 521302)
включаючи відвідування вдома, що склало 5,1 на одного мешканця району,
проти 5,5 в минулому році. З приводу захворювань прийнято - 259295
відвідування, профогляди – 193251 відвідувань.
Сімейними лікарями прийнято 241205 відвідувань, з них з приводу
захворювань 127568 відвідувань, з профілактичною метою прийнято 22668
відвідувань .
В районі працює 385 ліжок стаціонару, що складає 40,3 % на 10 тис.,
населення, при встановленому нормативі – 35 ліжок на 10 тис., населення.
За минулий рік в стаціонарах центральної районної лікарні проліковано 10676 хворих, за 2017 – 10057, що більше в порівнянні з 2017р. на 619 осіб.
В амбулаторіях ЗПСМ розгорнуто 190 ліжок денного стаціонару, на яких
проліковано у 2018 році 13174 хворих( 13725 у 2017р) . В стаціонарах вдома
проліковано 16010 хворих, ( 9388 у 2017р).
За 2018р. хірургами в Біляївській ЦРЛ виконано 1272 операції, в 2017р. 1219 операцій, що на 53 операції більше. Кількість виконаних хірургічних
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втручань збільшилось і показник доступності хірургічної допомоги в 2018р.
становив – 133,1 на 10 тис., населення. Рівень післяопераційної летальності при
гострій хірургічній патології – 1,0%.
Онкозахворюваність в районі залишається на високому рівні незважаючи на
те, що в порівнянні з минулим роком та обласними показниками зменшилися: по
району захворюваність складає – 438,3 на 100 тис.нас., по області – 396,0, по
Україні – 345,9. Смертність від онкозахворювань в районі висока : 2015 – 159,7,
2016 – 138,1, 2017 – 119,2, у 2018р.- 190,4 обласний показник – 154,1.
Виявляємість раку при профоглядах в районі складає – 0,4%, по області –
8,9%.
Онкопрофоглядами охоплено в 2018р. – 8 352 чол.(чоловічого населення), з
них в 2 089 випадках, що складає – 25,1% виявлена патологія. Жіночого
населення охоплена профоглядами – 6 328 чол., з них виявлена предонкопатологія
шийки матки в 227 випадках, підозра на рак в 7 випадках, патологія молочних
залоз в 290 випадках.
За 2018 рік прийнято 407 пологів у Біляївському пологовому відділенні, в
2017р. - 483 пологів.
В районі за 2018 р. за даними РАКСу народилось – 934 дитини, померло 6
дітей першого року життя, показник малюкової смертності склав 6,4‰ ( на 1000
дітей народжених живими). За аналогічний період 2017 року народилось – 1237
дітей, померло 4 дитини першого року життя, показник малюкової смертності
склав – 3,07‰ (на 1000 дітей народжених живими).
За 2018 рік народилось на 303 дитини менше, ніж в 2017 році, а померло на
1 дитину більше, показник малюкової смертності зменшився на 4,23‰.
Вакцинація БЦЖ в 2017 році складала 80,3%, в 2018 році – 84,2%.
На даний час демографічна ситуація в районі залишається незадовільною,
смертність перевищує народжуваність – природній приріст за 2018р., складає –
5,7 проти – 3,4 на 1 тис., населення в 2017р.
Загальна смертність по району залишається високою, за 2018 рік померло
1479 чоловік, що становить 154,2 на 10 тис. населення, в 2017 році померло 1359
чоловік або 127,7 на 10 тис. населення.
На 01.01.2018р. на обліку в протитуберкульозному кабінеті знаходиться 487
хворих. Взято на облік 142, показник – 148,5 на 100 тис. нас, за аналогічний
період 2017 року – 134, показник – 141,3.
За 2018 рік померло від всіх форм туберкульозу 9 жителів району, що
склало показник 9,4 на 100 тис. населення (середньо районний – 11,4 ) проти 11
осіб в 2017 році , на 100 тис. – 10,5. Вилікувано -130 чоловік.
В кабінеті «Довіра» Біляївської ЦРЛ здійснюється виявлення, диспансерне
спостереження і лікування хворих на ВІЛ-інфікованих СНІД. На 01.01.19р., на
«Д» обліку перебуває 816 осіб з різними стадіями ВІЛ-інфекції (інт. пок. 860,3 на
100 тис нас.), із них –62 дитини народжені ВІЛ позитивними матерями, 5 –
підлітків, 749 чол. дорослих, з них жінок - 396 ч, чоловіків – 353. Вікова категорія
від 0 до 14 років – 62ч., 15 – 18 років – 5ч., 18-24 років – 35 ч., 25-49 років – 628ч.,
старші 50 років – 86ч. Таким чином основна маса захворівших молодь,
працездатні люди в віці від 19 до 49 років – 81,2%. З діагнозом СНІД на 01.01.19р.
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перебуває 264 чоловіка (278,3 на 100 тис.нас), із них 40 з первинно виявленим
туберкульозом.
За 2018 рік в ЛПЗ Біляївського району протестовано 3376 чол., в тому числі
352 швидкими тестами, з них позитивним результатом – 124 (% виявляємості 3,7,
в 2017р. він становив 2,3%). Поставлено на «Д» облік з вперше виявленим
діагнозом ВІЛ – інфекції 98 чоловіків і 27 дітей народжених ВІЛ (+) матерями.
З метою надання кращої консультативної допомоги мешканцям сіл та
виявлення захворювань на ранніх стадіях, а також огляду дітей, ветеранів праці та
ветеранів ВВВ, постраждалих від ЧАЕС створена бригада лікарів, якими
виконано 191 виїзд в села району, оглянуто 4 073 чол., виявлено вперше 89
хворих, проліковано амбулаторно 41 хворих в АЗПСМ та 63 стаціонарно у
Біляївській ЦРЛ.
Первинна інвалідність в дитячому віці значно зменшилася, визнано
інвалідами 44 дитини по захворюванням аналітичної системи (ураження зорового
і слухового аналізатора) та ендокринної патології складає – 23,8 на 10 тис.,
населення.
Прийнято донорів у 2018 році – 667 чоловік, у 2017 році – 731 чоловіка.
Заготовлено за 2018рік 343,505 мл. крові , 2017 рік – 376,5л. крові що складає
3,59 мл. на одного мешканця району.
У 2018 році швидка медична допомога надана 12454 мешканцям району,
звернулось на пункт швидкої допомоги 15487 осіб.
За 2018 рік по району було проведено 1050520 лабораторних досліджень,
що на 1527 дослідження менше ніж в минулому році, за рахунок зменшення
кількості загально клінічних досліджень. Кількість гематологічних досліджень
збільшилася на 275493 та біохімічних 242191.
В лабораторії ЦРЛ постійно проводиться внутрішньо-лабораторний
контроль по 12 тестам. Лабораторія оснащена усім необхідним,
високоефективним обладнанням.
На виконання районної цільової програми «Здоровʼя» на 2015-2018рр.
видатки по лікарні склали 3634,9 тис. грн. в тому числі на:
Донорство крові та її компонентів – 200,08 тис. грн.;
Протидія захворюваності на туберкульоз – 209,20 тис грн.;
Профілактика онкологічних захворювань – 115,83 тис. грн.;
Профілактика ВІЛ/СНІД, гепатиту – 35,48 тис. грн.;
Збереження здоров’я в старості (отримано 19 слухових апаратів) –
196,34 тис. грн.;
Проведено зубопротезування (151 чол.) – 301,34 тис. грн.;
Безоплатні та пільгові медикаменти – 2549,07 тис. грн.;
Харчування дітей до 1 року (ВІЛ-інфікованих та залишених батьками)
– 27,59 тис. грн.
Залучено позабюджетних коштів 6967,62 тис. грн., що склало 72,88 грн. на 1
мешканця, витрачено бюджетних коштів 115,1 млн. грн., що склало 1204,11 грн.
на одного мешканця.
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Житлово-комунальне господарство
Одним із основних завдань соціально-економічного розвитку є здійснення
державної політики з реформування житлово-комунального господарства,
підвищення ефективності та стабільності його функціонування для задоволення
потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах.
В 2018 році відділом житлово – комунального господарства та
інфраструктури управління двічі на місяць проводилися засідання штабів по
підготовці
та
хід
проходження
опалювального
сезону
об’єктами
народногосподарським комплексом району, робочі наради. Наші спеціалісти
взяли участь у всіх нарадах, круглих столах, форумах, які проводилися обласною
державною адміністрацією.
В 2018 році всі установи, дошкільні, шкільні, медичні заклади району
розпочали опалювальний сезон вчасно у відповідності до розпорядження
районної державної адміністрації.
З районного бюджету у 2018 році виділено кошти на покращення
інфраструктури району, а саме:
- виготовлення ПКД та капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.
Ротмістрова, вул. 8 Березня, вул. Грушевського в смт. Хлібодарське;
- проведення робіт з енергозбереження будинків по вул. Маяцька дорога
№3, №6, №9 та №10, № 14;
- капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Лесі Українки с. Важне;
- капітальний ремонт лінії вуличного освітлення вул. Гагаріна, вул.
Калініна, вул. Комарова, вул. Зелена, вул. Свердлова с. Василівка;
- капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Соборна та 1 пров.
Тепличний с. Великий Дальник;
- капітальний ремонт дороги по вул. Нова с. Дачне;
- капітальний ремонт тротуарних доріжок по вул. Преображенської с.
Дачне;
- будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Больнична,
Преображенська, Сєвєрна, Нова с. Дачне;
- капітальний ремонт зовнішнього вуличного освітлення вулиць: Польова,
Новоселів, Нова, Миру, від ТП - 931 с. Іллінка;
- капітальний ремонт вуличного зовнішнього освітлення від вул.
Олімпійська до вул. Ранкова зоря с. Кагарлик;
- капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від вул. Молодіжна до
вул. Олімпійська с. Кагарлик;
- капітальний ремонт вуличного освітлення с. Кам'янка та с. Ч. Гірка; капітальний ремонт вуличного освітлення с. Маринівка; - капітальний ремонт
вуличного освітлення с. Нова Еметівка; - капітальний ремонт вуличного
освітлення с. Нерубаське; - облаштування зупинок с. Нерубайське;
- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. М.Бадаєва в
с. Нерубайське;
- капітальний ремонт водопроводу по вул. Перемоги с. Михайлівка;
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Освіта
Управління освіти районної державної адміністрації спрямовує свою роботу
на виконання завдань, визначених Законами України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», комплексною програмою
«Освіта Біляївщини» на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням сесії районної
ради від 15 квітня 2015 року № 44/724-VІ та Програмою соціально-економічного
та культурного розвитку Біляївського району на 2018 рік, затвердженої рішенням
районної ради від 22 лютого 2018 року №16/393-VII.
Основне завдання району на 2018 рік спрямоване на формування доступної
та якісної системи освіти і виховання, що відповідає вимогам суспільства та
динамічно розвивається, її інтеграції в європейський і світовий освітній простір,
підвищення компетентності та кваліфікації педагогічних кадрів шляхом реалізації
пріоритетних напрямів розвитку освіти району.
Протягом 2018 року в районі функціонувало 27 навчальних закладів, із них
один - початкова школа, шість шкіл І - ІІ ступенів, 19 шкіл - І - ІІІ ступенів,
чотири – навчально-виховних комплекси Нерубайський, Дачненський,
Великодальницький, Усатівський. В школах району навчалося 10 856 учнів (456
класів).
В районі працює 790 педагогічних та 569 технічних працівників.
У 2018 році здійснено передачу Маяківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів до Маяківської об’єднаної територіальної громади, Яськівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Троїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів до Яськівської об’єднаної територіальної громади.
У Біляївському районі організований 100% (1955 уч.) підвіз учнів 20
шкільними автобусами закладів загальної середньої освіти, зокрема учнів з
особливими освітніми потребами.
В навчальних закладах району:
створений безперешкодний доступ до будівель та приміщень закладів
загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами (у тому
числі дітям з порушенням опорно-рухового апарату);
визначена відповідальна особа (згідно посадових обов’язків) за
координування питання щодо розвитку інклюзивної освіти дітей з особливими
освітніми потребами в управлінні освіти районної державної адміністрації;
розширена мережа класів з інклюзивною формою навчання, у 20172018 навчальному році інклюзивною формою навчання охоплено 20 учнів у 10
навчальних закладах.
Для всіх учнів з особливими потребами створені умови для здобуття повної
загальної середньої освіти: розроблені індивідуальні навчальні плани, де
передбачені години для колекційного розвитку кожної дитини, з метою надання
психолого-педагогічної підтримки, введені до штатних розписів навчальних
закладів ставки асистентів учителя.
Крім цього, передбачені видатки на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребам:
- на оплату корекційно-розвиткових занять для учнів району з особливими
освітніми потребами у 2017 році використано 20454 гривні; на придбання
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спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з особливими
освітніми потребами у районі використано 75 000 гривень, що складає 30 %.
- на 2018 у бюджеті району закладено 243 840 гривень на заробітну плату
асистентам вчителів та 53760 на придбання засобів корекції психофізичного
розвитку для дітей з особливими освітніми потребами.
Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку у Біляївському
районі здійснювали 25 дошкільних навчальних закладів, в яких працює 86
вікових груп, виховуються 2196 дітей, 13 дітей дошкільного віку охоплено
соціальним патронатом.
Чисельність дітей по Біляївському району від 0 до 6 років становило 7778, у
тому числі у віці від 1 до 3 років – 2385, від 3 до 6 років 4381 дітей.
Охоплення дітей дошкільного віку (від 3-х до 6 років) дошкільними
навчальними закладами по району становило 67%.
Відсоток охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільними навчальними
закладами становило 66 %, охоплення всіма формами дошкільної освіти
становить 100%.
В районі функціонують 2 позашкільних заклади системи освіти: Будинок
дитячої та юнацької творчості (БДЮТ) і дитячо-юнацька спортивна школа
(ДЮСШ).
В районі за межею пішохідної доступності проживають і потребують
підвезення, із населених пунктів значно віддалених від шкіл до 23
загальноосвітніх навчальних закладів району. Охоплені підвезенням шкільними
автобусами 100%.
У всіх загальноосвітніх навчальних закладах району створено умови для
оволодіння учнями персональним комп'ютером. Всі навчальні заклади
забезпечені сучасними комп'ютерами на 100%, встановленими за рахунок коштів
з різних джерел фінансування.
У червні 2018 року охоплено відпочинком 3500 учнів на загальну суму
1 млн. 500 тис.
Літнім відпочинком було охоплено учнів 1-4 класів та дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки, а саме:
Дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування – 84;
Дітей-інвалідів – 70;
Дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 80;
Дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 15;
Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві – 1;
Талановитих та обдарованих дітей – 130;
Дітей внутрішньо переміщених осіб – 41;
Діти учасників АТО – 54.
У Біляївському районному методичному кабінеті впродовж квітня-червня
2018 року проводилися засідання предметних районних методичних об’єднань,
засідання творчих груп, наради та ради заступників директорів із навчальновиховної роботи, засідання круглого столу для класних керівників, практичних
психологів.
По загальному фонду згідно кошторисних призначень затверджено план на
2018 рік у сумі 258 229 563 грн. у тому числі:
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 на оплату праці – 225 146 208 грн.
 На предмети, матеріали та обладнання – 10 085 154 грн.
 На медикаменти та дезінфікуючі засоби – 201 680 грн.
 На оплату послуг (крім комунальних) (послуги зв’язка, Інтернету, вивіз
ТПВ, поточні ремонти, обслуговування газових котелень та газового обладнання,
ремонт комп’ютерної техніки та заправка картриджів тощо – 6 295 403 грн.
 Видатки на відрядження – 223 093 грн.
 На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 15 224 929 грн.
 На оплату окремих заходів по реалізації державних програм – 746 736
грн.
 На соціальне забезпечення (дітям-сиротам) – 101 360 грн.
 На інші поточні видатки (на проведення заходів райкому профспілки –
204 000 грн. + 1000 грн. - пеня) – 205 000 грн.
За 2018 рік касові видатки складають 185 034 992,76 грн. (71,66%):
- на оплату праці – 154 686 429,27 грн. (68,70%)
- На предмети, матеріали та обладнання – 9 884 988,22 грн. (98,02%)..
- На медикаменти та дезінфікуючі засоби – 196 337,70 грн. (97,35%)
- На оплату послуг (крім комунальних) (послуги зв’язка, Інтернету, вивіз
ТПВ, поточні ремонти, обслуговування газових котелень та газового обладнання,
ремонт комп’ютерної техніки та заправка картриджів тощо – 5 476 796,88 грн.
(87,00 %)
- Видатки на відрядження – 185 414,46 грн. (83,11%)
- На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13 775 688,46 грн.
(90,48%)
- На оплату окремих заходів по реалізації державних програм (РМК,
БДЮТ) – 580 450,19 грн. (77,73%)
- На соціальне забезпечення (дітям-сиротам) .
- На інші поточні видатки (на проведення заходів райкому профспілки –
204 000 грн. + 1000 грн. - пеня) – 176 377,58 грн. (86,04%)
По спеціальному фонду на капітальні видатки згідно кошторисних
призначень затверджено план на 2018 рік у сумі 29 290 869 грн. у тому числі:
 на придбання обладнання і предметів довгострокового користування –
1 119 220 грн.
 На капітальне будівництво – 4 014 410 грн.
 На капітальний ремонт – 23 977 239 грн.
 На реконструкцію – 180 000 грн.
За 2018 рік касові видатки складають 25 705 709,40 грн. (87,76%):
- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування
1 060 032 грн. (94,71%)
- На капітальне будівництво – 1 453 934 грн. (36,22%)
- На капітальний ремонт – 23 012 415,79 грн. (95,98%)
- На реконструкцію – 179 327,83 грн. (99,63%).

–
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Згідно рішення Біляївської районної ради № 19.12.2017 р. №15/362-VІІ (у
редакції рішення №19/417-VІІ від 27.07.2018 р.) на проведення капітальних
ремонтів, будівництва та реконструкцію закладів освіти на 2018 рік виділено кошти
в сумі 24 006,31 тис. грн. з них за рахунок місцевого бюджету – 20810,74 тис. грн.,
обласного бюджету – 3 622,5 тис. грн., з них освоєно – 18377,31 тис. грн., що
складає 80 %.
Виконані роботи на суму – 7 262,94313 тис. грн., а саме:
- капітальний ремонт внутрішніх приміщень Березанської ЗОШ, ТОВ Тала
2013, сума договору 294710,23 грн.;
- капітальний ремонт вугільного складу Березанської ЗОШ , ПП Негрієнко
О.М., сума договору 27402,0 грн.;
- капітальний ремонт актового залу Березанської ЗОШ, ТОВ Тала 2013,
сума договору 283271,14 грн.;
-капітальний ремонт вимощення будівлі В.Дальницького НВК, ТОВ
Націоналстрой груп, сума договору 93342,68 грн.;
- капітальному ремонту фасаду з частковим утепленням В.Дальницької
ЗОШ №2, ТОВ Націоналстой груп , сума договору 284809,24 грн.;
- капітальний ремонт класів В.Балківської ЗОШ, ТОВ Тала 2013, сума
договору 199433,32 грн.;
- капітальний ремонт заміна дверей В.Балківської ЗОШ, ТОВ Тала 2013,
сума договору 103048,92 грн.;
- капітальний ремонт території подвір’я Іллінської ЗОШ , ТОВ Зар – Інвест,
сума договору 477017,41 грн.;
- капітальний ремонт щитової Маяківської ЗОШ , ПП Еверест 2010, сума
договору 277740,24 грн.;
- капітальний ремонт приміщення великого спортивного залу
Нерубайської ЗОШ І-ІІІ ст., ТОВ Тала 2013, сума договору 198787,6 грн.;
- капітальний ремонт внутрішніх туалетів Нерубайської ЗОШ №2, ФОП
Южбенко, сума договору 14356,87 грн.
- - капітальний ремонт внутрішніх приміщень Петрівської ЗОШ , ТОВ Тала
2013 , сума договору 98203,17 грн.;
- капітальний ремонт даху (частковий) Петрівської ЗОШ , ТОВ Тала 2013,
сума договору 245461,20 грн.
- капітальний ремонт території Яськівскої ЗОШ І-ІІІ ст., ТОВ Сітібуд
корпорейт, сума договору 465377,0 грн.
Також завершені роботи по:
капітальному ремонту вимощення Секретарівської ЗОШ І-ІІ ст., ТОВ
Націоналстро груп, сума договору 85830,0 грн., подана заявка на фінансування;
капітальному ремонту приміщень Секретарівської ЗОШ І-ІІ ст., ТОВ
Націоналстрой груп, сума договору 198599,86 грн.,подана заявка на
фінансування;
капітальному ремонту’я Березанської ЗОШ І-ІІІ ст., ТОВ Зар Інвест,
сума договору 235767,29 грн. подана заявка на фінансування.
капітальний ремонт даху (частковий) Вигодянської ЗОШ І-ІІІ ст.,
ТОВ Зар Інвест, сума договору 482049,2 грн., на оплаті;
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капітальний ремонт приміщень В.Дальницької ЗОШ №2 І-ІІІ ст., ТОВ
ТОВ Зар Інвест, сума договору 186674,44 грн., на оплаті;
капітальний ремонт фасаду (з частковим утепленням) Хлібодарівської ЗОШ
І-ІІІ ст., ТОВ Строй-Інвест-Груп, сума договору – 127676,81 грн., приймаються
інженером з технічного нагляду.
- капітальний ремонт покриття міні футбольного поля Августівської ЗОШ
- 138460,76 грн. (ТОВ Будінвест-Профі сума договору 461535,86 грн.;
- капітальний ремонт подвір’я Березанської ЗОШ – 70730,19 (ТОВ Зар
Інвест, сума договору 235767,29 грн.)
-капітальний ремонт, заміна вікон у В.Дальницькому НВК – 132368,43 грн.
(ТОВ Націоналстрой груп , сума договору 441228,1 грн.);
- капітальний ремонт приміщень В.Дальницької ЗОШ № 2 – 56002,33 грн.
(ТОВ Зар Інвест, сума договору 186674,44 грн.);
- капітальний ремонт даху (частковий) Вигодянської ЗОШ – 144614,76 грн.
(ТОВ Зар – Інвест, сума договору 482,0492 тис. грн..);
- капітальний ремонт огорожі та благоустрій території Вигодянської ЗОШ –
146688,48 грн. (ТОВ Будінвест-Профі, сума договору 488961,6 грн.;
- капітальний ремонт внутрішніх туалетів Дачненського НВК – 85448,10
грн. (ТОВ Зар-Інвест, сума договору 284827,01 грн. );
- капітальний ремонт вимощення будівлі Кагарлицької ЗОШ – 88372,0 грн.
(ТОВ Сітібуд Корпорейт, сума договору 294575,42 грн.);
- капітальний ремонт приміщень Секретарівської ЗОШ – 85114,20 грн.
(ТОВ Націоналстрой груп, сума договору – 283714,08 грн.);
- капітальний ремонт огорожі Х.Балківської ЗОШ - 143823,36 грн. (ТОВ
Тала 2013, сума договору 479,41121 тис. грн.).;
- капітальний ремонт з частковим утепленням стін школи – 38303,04 грн.
(ТОВ Строй-Інвест-Груп-7, сума договору 127676,81 грн.);
- капітальний ремонт даху (частковий) Усатівського НВК – 85376,17 грн.
(ТОВ Націоналстрой груп, сума договору – 284587,25 грн.);
- капітальний ремонт шкільного двору Ш.Балківської ЗОШ – 88315,0 грн.
(ТОВ Сітібуд Корпорейт, сума договору 294383,44 грн.);
- капітальний ремонт фасаду (з частковим утепленням) Хлібодарівської
ЗОШ І-ІІІ ст., - 38303,04 грн. (ТОВ Строй-Інвест-Груп, сума договору – 127676,81
грн.).
За рахунок обласного бюджету розвитку виконані оплачені роботи по
капітальному ремонту (утеплення) фасаду Нерубайського НВК школа-гімназія»,
ТОВ «Націоналстрой груп», на суму 914,2 млн. грн.
Профінансовані виконані роботи по «Будівництво Хлібодарівського
навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів –
дошкільного навчального закладу», ТОВ «Черкасизалізабетонстрой», на загальну
суму 1 382, 62678 тис. грн.
Укладено договори на проведення поточних ремонтів на загальну суму –
1569,183 тис. грн., освоєно – 919,303 тис. грн.
Для підготовки закладів освіти до опалювального періоду передбачено 5387,95 тис. грн. на наступні заходи:
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За результатами відкритих торгів укладено договір на постачання
природного газу для опалення загальноосвітніх закладів району у жовтні-грудні
2018 року, на суму 1522,1 тис. грн. у кількості 176,169 тис. м3,

Загальна потреба вугілля для загальноосвітніх закладів складає 299,4
т, залишки вугілля становлять 101,4 т. Закуплено 198 т вугілля марки «Антрацит»
на суму 1491,922 тис. грн.,

Розпочата процедура відкритих торгів для визначення постачальника
тепла у закладах, які опалюються на альтернативному виді палива на суму –
1970,516 тис. грн., у кількості 1434 Гкал., аукціон – 28.08.2018 року.

Укладені договори на проведення поточного ремонту обладнання
газових котелень на загальну суму – 185,265 тис. грн.

На початку року були укладені договори на постачання тепла у 2
заклади, які опалюються централізовано на суму 715,788 тис. грн., для опалення
804 м2 – Хлібодарівської ЗОШ І-ІІІ ст. та 1581 м2 Міжлиманської ЗОШ І-ІІІ ст.
Розроблена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт
системи опалення Дачненського НВК, договірна ціна складає – 58,72 тис. грн.
На виконання резолюції голови Одеської обласної державної адміністрації
від 17 січня 2018 року №737/1/1-18 щодо приведення закладів освіти у належний
протипожежний стан управлінням освіти районної державної адміністрації
вжито наступних заходів: проаналізовано приписи, видані органами пожежного
нагляду за результатами перевірок закладів освіти, складено і затверджено
наказом від 4 січня 2018 року №1/01-04 «План заходів щодо покращення
протипожежного стану у закладах освіти району», згідно якого станом на 25
лютого 2018 року виконано ряд організаційних та інформативних заходів, які не
потребують затрат коштів:
Матеріально-технічні заходи до початку 2017-2018т н. р.: проведена
перезарядка вогнегасників (40 713,00 грн.); придбано первинні засоби пожежного
захисту (12 765,00 грн.); виконано обробку дерев’яних конструкцій на дахах
будівель 8 закладів освіти: Усатівський НВК, Граденицька ЗОШ І-ІІ ст.,
Секретарівська ЗОШ І-ІІ ст., Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст., Іллінська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Широкобалківська ЗОШ І-ІІ ст., Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ ст., Червонорозселенська
ЗОШ І ст. (99 000,00 грн.); розроблено проекти встановлення блискавкозахисту
для 5 шкіл: Широкобалківська ЗОШ І-ІІ ст., Березанська ЗОШ І-ІІІ ст., Петрівська
ЗОШ І-ІІІ ст., Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ ст., Яськівська ЗОШ І-ІІІ ст. (35 000,00
грн.).
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 р.№
137 «Про затвердження примірного переліку засобів навчання та обладнання
навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової
школи» та методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової
української школи .
У 2017/2018 н. р. згідно наказу МОН від 13.07.2017р. №1028 «Про
проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних
закладів» та наказу Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації
від 18.07.2017р. №257/ОД «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі
загальноосвітніх навчальних закладів області», на виконання заходів Комплексної
програми розвитку освіти Біляївського району «Освіта Біляївщини» на 2015-2018
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роки почав реалізовуватися пілотний проект із впровадження нового Державного
стандарту початкової загальної середньої освіти на базі двох перших класів
«Великодальницького НВК «Школа-гімназія» та двох перших класів
Нерубайського НВК «школа-гімназія»
План упровадження передбачає наступність дій і відповідне ресурсне
забезпечення
на
кожному
етапі,
тому
відповідні
пілотні
класиВеликодальницького НВК «Школа-гімназія» та Нерубайського НВК
«школа-гімназія» були забезпечені усією необхідною матеріально-технічною
базою.
У 2018/2019 навчальному році усі перші класи району будуть навчатися за
новим Державним стандартом початкової загальної середньої освіти
Поповнення складу кваліфікованих педагогічних кадрів:
Наказом Міністерства освіти і науки від 15.01.2018 № 36 затверджено
типову освітню програму організації і проведення підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, які будуть працювати в Новій українській школі,
закладами післядипломної педагогічної освіти, що складається з дистанційного
онлайн-курсу на порталі EdEra та трьох очних сесій.
З 1 лютого 2018 року та до кінця травня 2018 року – тривала активна
фаза навчання в межах дистанційного курсу на порталіEdEra (https://edera.com/nus). Протягомцього часу на онлайн платформі для проходження
відкривались нові модулі, з якими ознайомились педагоги.
В районі навчання пройшло 58 вчителів початкових класів для яких на базі
Великодальницького навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія». 16,17
лютого,з 26 по 28 березня та з 04 по 08 червня відбулись тринастановчіочнісесії.
Підвищення кваліфікації для вчителів англійської мови, що
такожнавчатимуть першокласників у 2018/2019 навчальному році
відбувалось в очно-дистанційному форматі – вчителі, які пройшли очне навчання
протягом трьох днів, отримали доступ до онлайн-платформи, створеної спільно
Британською Радою і Кембриджським Університетом.
Поповнення бібліотечних фондів закладів загальної середньої освіти:
Відповідно до листа Міністерства освіти та науки України від 07.05.2018
року №1/9-278 «Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти та науки
України від 02 квітня 2018 року №278» та від 05.06.2018 року №1/9-376 «Про
замовлення закладами освіти підручників для 5 та 10 класів» закладами загальної
середньої освіти було зроблено замовлення підручників через портал «ІСУО»,
керуючись інструктивно-методичними матеріалами. Пройшов ІІ-й етап
замовлення підручників.
Замовлення підручників «Хімія» (стандарт)(10кл.), Біологія (стандарт)
(10кл.), «Інформатика»(5кл.) буде здійснюватися пізніше, оскільки їх не було в
переліку.
Забезпеченням рівним доступом до освіти дітей з особливими освітніми
потребами, створення без бар’єрного освітнього:
Згідно Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів
України від 12 липня 2017 року «545 «Про затвердження Положення про
інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення права дітей з особливими
освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної
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середньої освіти районною управлінням освіти вивчалося питання створення
інклюзивно-ресурсного центру (далі-ІРЦ) в Біляївському районі, а саме
проводяться необхідні розрахунки, здійснюється пошук приміщення для
розміщення ІРЦ.
В навчальних закладах району:
створений безперешкодний доступ до будівель та приміщень закладів
загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами (у тому
числі дітям з порушенням опорно-рухового апарату);
визначена відповідальна особа (згідно посадових обов’язків) за
координування питання щодо розвитку інклюзивної освіти дітей з особливими
освітніми потребами в управлінні освіти районної державної адміністрації;
розширена мережа класів з інклюзивною формою навчання, у 20172018 навчальному році інклюзивною формою навчання охоплено 20 учнів у 10
навчальних закладах:
Секретарівська ЗОШ – 1 учень;
Березанська ЗОШ - 2 учня;
ДачненськаЗОш №1 – 3 учня;
Перівська ЗОШ – 2 учня;
Великодальницький НВК «Школа-гімназія» - 1 учень;
Нерубайський НВК «школа-гімназія» - 1 учень;
Яськівська ЗОШ – 6 учнів та Троїцька ЗОШ - 2 учня (фінансуються з
бюджету Яськівської ОТГ);
Маяківська ЗОШ – 1 учень (з травня 2018 року навчальний заклад передано
до Маяківської ОТГ).
Збереження мережі позашкільних навчальних закладів та збільшення
охоплення дітей позашкільною освітою:
У 2018-2019 навчальному році заплановано збільшити охоплення дітей
позашкільною освітою, шляхом відкриття гуртків нових напрямів (робототехніка,
конструювання, моделювання LEGO та ін.) Біляївського районного будинку
дитячої та юнацької творчості при навчальних закладах району.
Реалізація проекту дистанційної освіти «Besmart» та освітньої
платформи «OsvitaOnline» для онлайн-підготовки дітей до державної
підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання управління
освіти райдержадміністрації:
Протягом 2018/2019 навчального року здійснюється онлайн- підготовка
випускників навчальних закладів району на освітній платформі «OsvitaOnline».
Вище зазначену освітню платформу, також, використовують учителі для
підготовки та проведення уроків у середній та старшій школі
Створення умов навчання та виховання дітей національних меншин:
У загальноосвітніх навчальних закладах Біляївського району навчається 263
учні ромської національності. Найбільше учнів ромської національності
навчається в Нерубайському НВК «школа-гімназія» .
Станом на 25 травня 2018 року в 1 – 11 класах комплексу навчається 185
учнів ромської національності, з них 105 учнів в окремому корпусі.
Викладання навчальних предметів ведеться українською мовою. До дня
рідної мови учні готують вірші як ромською, так і українською мовами. Щороку 8
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квітня у закладі урочисто, із проведенням концертної програми проводиться
відзначення Всесвітнього дня ромів.
Навчальний заклад тісно співпрацює з Право захисним ромським центром.
Між адміністрацією комплексу та «Правозахисним Ромським Центром»,
що представляє громадську спілку «Мережа правового розвитку» підписана
Угода про співробітництво у сфері розробки, апробації та впровадження у
систему загальної освіти України програм шкільної медіації. Тому з 08 по10
листопада у комплексі проводився тренінг «Базові навички медіатора шкільної
служби порозуміння». 16 учнів – представників різних національностей (українці,
роми, болгари, гагаузи, молдовани) після завершення тренінгу отримали
сертифікати , які свідчать, що вони являються тренерами. Проведена робота має
продовження через створення та функціонування «Школи порозуміння».
Відповідно Закону України «Про загальну середню освіту» та Концепції
Нової української школи та, враховуючи побажання ромських громадських
організацій, набір учнів до першого класу на 2018-2019 навчальний рік
здійснюється лише в україномовні класи.
Недопущення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на території району:
На протязі 2018 року - здійснювалась робота районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якої основна
увага звертається на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, підготовлені та проведені 11 засідань
районної комісії ТЕБ та НС, з них 1 чергове та 10 позачергових .
Основні питання які були розглянуто комісією:
щодо недопущення розповсюдження захворюваності на кір на
території Біляївського району;
щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та
дощових паводків у весняно-літній період 2018 року;
щодо захисту населених пунктів, природних екосистем та
сільгоспугідь у літній пожежонебезпечний період 2018 року.
щодо позачергових заходів для ліквідації наслідків підтоплення в с.
Дачне Біляївського району;
щодо підготовки місць масового відпочинку на воді в Біляївському
районі.
щодо виділення коштів резервного фонду районного бюджету для
фінансування послуг ідентифікації радіонуклідного складу джерела іонізуючого
випромінювання-радіоактивного манометра ТОВ «Центр екологічної безпеки» та
послуг щодо приймання на тимчасове зберігання та перевезення до пункту
захоронення(зберігання) твердих радіоактивних відходів ДСП «Одеський
державний міжобласний спеціальний комбінат» державної корпорації
«Українське державне об’єднання «РАДОН»».
щодо
утримання
джерел
зовнішнього
протипожежного
водопостачання Біляївського району.
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щодо стану створення фонду захисних споруд цивільного захисту
району. Вирішення питання щодо утворення та утримання захисних споруд
цивільного захисту, а також приведення їх у належний технічний стан.
щодо створення органами місцевого самоврядування добровільних
формувань цивільного захисту на території Біляївського району.
щодо стану готовності об’єктів комунального, паливно-енергетичного
та дорожнього господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 20182019 років.
щодо Затвердження переліку пунктів обігріву та місць (майданчиків)
розміщення автомобільної техніки, які розгортаються на території Біляївського
району.
щодо створення та забезпечення місцевих пожежних команд на
території Біляївського району.
Видано розпорядження:
від 23.04.2018 року № 252/РА-2018 «Про створення робочої групи по
розгляду клопотання голови Холоднобалківської сільської ради Кожухар С.І.,
щодо обстеження місця провалу ґрунту в с. Холодна Балка, вул. Балківська, 44»;
від 10.05.2018 року № 311/РА-2018 «Про підготовку та проведення у 2018
році технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту Біляївського
району»;
від 11.05.2018 року № 322/РА-2018 «Про створення робочої групи по
обстеженню пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018
році на території Біляївського району»;
від 11.05.2018 року № 323/РА-2018 «Про створення робочої групи по
розгляду звернення Лебединської Т.В. щодо зсуву ґрунту поблизу земельних
ділянок садового товариства «Вітамін» на території Нерубайської сільської ради
Біляївського району (в межах населеного пункту)»;
від 07.09.2018 року № 601/РА-2018 «Про районну евакуаційну комісію»;
від 07.09.2018 року № 602/РА-2018 «Про внесення змін до розпорядження
районної державної адміністрації від 27 березня 2017 року № 204/РА «Про
затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту
Біляївського району»;
від 27.09.2018 року № 645/РА -2018 «Про створення районної комісії з
питань знаття з обліку захисних споруд цивільного захисту , які поставленні на
облік з порушеннями»;
від 04.12.2018 року № 814/РА-2018 «Про комісію з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Біляївської районної державної
адміністрації»;
від 21.12.2018 року № 884/РА-2018 «Про створення робочої групи з
перевірки стану готовності захисних споруд цивільного захисту до використання
за призначенням».
Постійно Проводиться контроль ризиків техногенної та пожежної безпеки
та надзвичайних ситуацій на території Біляївського району. Робота щодо збору і
систематизації інформації аналізу повідомлень ДПРЧ-13 Біляївського МРС ГУ
ДСНС України в Одеській області.
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Також Проводиться контроль гідрометеологічної обстановки протягом доби
в Біляївському районі. Гідрологічні показника: рівень води пост р. Дністер №4 ,
пост р. Турунчук №2 (мБС).
Постійно надавалась інформація до відділу прес-служби апарату щодо
інформування населення, повідомлень що в ходять до компетенції цивільного
захисту (з питань надзвичайних ситуацій). та інформуються сільські та селищній
ради щодо ризику виникнення надзвичайної ситуації.
У зв’язку із виникненням надзвичайної ситуації на території району
проводиться моніторинг по сільським та селищній радам.
Містобудування та архітектура
Відділом містобудування та архітектури районної державної адміністрації за
2018 рік розроблено та надано: 618 висновків по землевпорядній документації
щодо відведення земельної ділянки, 249 будівельних паспортів забудови земельної
ділянки, 35 паспортів прив’язки тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності, 24 містобудівних умов та обмежень забудови
земельної ділянки, 8 детальних планів території, 15 генеральних планів населених
пунктів (розробляються).
Проект Схеми планування території Біляївського району погоджений на
містобудівній раді при Одеській обласній державній адміністрації та знаходиться
в стадії заключення договорів на державну експертизу та на СЕО.
Культура, сімейна та молодіжна політика, фізкультурно-оздоровча і
спортивна робота, національно-культурний розвиток національних
меншин
Основними завданнями, які вирішували заклади культури району У 2018
році відділом проводилась робота по вдосконаленню діяльності закладів
культури, активізації освітньої та публічної роботи бібліотечних і музейних
закладів, збереження культурних надбань, розвитку традиційної української
культури та активна інформаційно-просвітницька по відзначенню державних свят,
висвітлення знаменних та пам’ятних дат з історії України, ювілеїв видатних
історичних, громадських, культурних діячів.
У районі функціонує 35 клубних установ, 35 бібліотечних, 2 музичні школи
і 2 музеї. У клубних закладах працює 158 дитячих колективів художньої творчості,
в яких приймає участь 2111 дітей та підлітків, із них: 6 – оркестрів – 50 учасників,
36 - вокально-хорових колективів – 423 учасників, 59 - хореографічних колективів
– 1078 учасників, 6 – театральних – 108 учасників, 6 – фізкультурно-оздоровчих
колективів – 120 учасника.
В 2018 році в клубних закладах Біляївського району було проведено 275
культурно-освітніх та розважальних заходів для дітей та молоді, які відвідали
34970 глядачів.
Протягом року проводилось комплексне обстеження діяльності клубних
закладів, бібліотек та надано практичну та методичну допомогу по активізації
діяльності клубних формувань, колективів аматорської творчості клубних закладів
та бібліотек району. Щоквартально у районному будинку культури проводились
наради, семінари, майстер-класи для працівників клубної системи. Молоді
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спеціалісти регулярно підвищували свою кваліфікацію на обласних курсах у місті
Одесі.
Арсенал традиційних культурних подій району поповнили заходи народнорелігійного напрямку. У більшості територіальних громад району проведено,
Різдвяні щедрівки, колядки, «Господне водохрещя», районний фестиваль
«Біляївські вечорниці», Святого Миколая, Троїці.
Особливо запам’ятався фестиваль народної творчості «Масляна», який
відбувся у березні на центральній площі міста Білявки. Працівники культури
представили глядачам та учасникам заходу імпровізовані павільйони біля яких,
гостей пригощали смачними млинцями та солодощами. Такі заходи перш за все
спрямовані на відродження національної культурної спадщини, пропаганду
кращих зразків національного мистецтва, активізації громадської активності.
Не залишили культпрацівники без уваги державні свята, до Дня Соборності
України, щорічний фестиваль воєнно-патріотичної пісні, до Дня пам’яті воїнівінтернаціоналістів, воїнам «Небесної сотні», до 30-річчя Чорнобильської трагедії,
жертвам політичних репресій, до Дня скорботи та вшанування пам’яті загиблих в
роки другої Світової війни. Вдруге у районному Будинку культури підготовлені
заходи до Великодня. Відбулась виставка писанок майстрині Блиновоїі та картин
місцевої художниці Марії Василевської та майстер-клас по розпису писанок,
яскравими були заходи до дня Незалежності України, Збройних сил України,
Новорічні та Різдвяні свята.
Одією з яскравих подій у культурному житті Біляївщини став 8 традиційний
дитячий районний фестиваль хореографічного мистецтва «Танцювальний олімп»,
присвячений Міжнародному Дню захисту дітей. У фестивалі прийняли участь 20
кращих танцювальних колективів району. Переможці та учасники отримали цінні
подарунки та солодощі.
Змістовним та виховним став тематичний захід до Дня матері на який були
запрошені багатодітні сім’ї з усього району. Їх вітали керівники району, депутати
районної ради та вручили Подяки і цінні подарунки.
У липні проведено театралізоване свято «Івана Купала». В заході п
прийняли участь аматорські колективи району, Відбулась театралізована обрядова
містерія «Квітка долі», стрибки через велике купальське багаття, традиційні
народні розваги, дівочій купальський обряд, хороводи, ігри, шоу Великого огню.
У серпні місяці поточного року в районному Будинку культури проведено
святковий концерт до Дня Незалежності України.
У районі продовжують функціонувати аматорські колективи, що носять
почесне звання ―народний‖ та ―зразковий‖ їх 14, вдосконалюючи свою
майстерність вони є справжніми школами мистецтв для сільських аматорських
колективів.
Протягом звітного періоду кращі аматорські колективи району стали
учасниками та переможцями Міжнародних, Всеукраїнських, обласних
фестивалів-конкурсів. Протягом звітного періоду кращі аматорські колективи
району стали учасниками та переможцями Міжнародних, Всеукраїнських,
обласних фестивалів-конкурсів.

48

У 2018 році бібліотеками обслужено 23692 читача, з них - 9085 дітей,
кількість відвідувань становить 214775, в т.ч. дітей - 108120. Видано всього
529143 примірників книг та періодичних видань, в т.ч. - дітям - 114543.
В районі діє п´ять Інтернет-центрів, послугами яких користувались у 2018
році 9257 читачів. Проведено всього 166 занять, під час яких навчено та навчено
123 особи. При центральній бібліотеці створена група людей похилого віку, які
проходять курси комп’ютерної грамотності «Час вчитись». Їм надаються
індивідуальні консультації, групові та індивідуальні заняття, тренінги тощо.
Школи естетичного виховання району протягом звітноого періоду
працювали відповідно до навчальних планів роботи. Головним напрямком
методичної та виховної роботи, було вдосконалення методики викладання,
підвищення якості форм і методів навчання, виконавської майстерності,
активізації концертної діяльності, учнів та викладачів. Вагомим показником
ефективної роботи шкіл естетичного виховання є перемоги наших учнів у
конкурсах різних рівнів. Учні Біляївської школи Дачненьської філії отримали
Дипломи «За кращий виступ» на конкурсі «Юний концертмейстер» у місті
Чорноморську, та диплом «За кращий виступ» отримала учениця Біляївської
школи у фортепіанному конкурс «Юний віртуоз» у селі Велика Долина. У
Фортепіанному фестивалі ансамблів у с. Великодолинське – ансамбль народних
інструментів (філія с. Дачне,) та змішаний ансамбль м. Біляївка) нагороджені
дипломами за 2 місце. У обласному огляд-конкурсі учнів класів сольного співу
нагороджена дипломом за 3 місце. Багатожанровий фестиваль дитячої творчості
«Весняне різнобарв’я» – роботи 3 учнів художнього класу Кошовенко А.А.
отримали 1 місце. У 14 регіональному джазовому конкурс пам’яті Р. Кобанченка
– учень народного відділу (м. Біляївка) отримав 3 місце. У Всеукраїнському
фестивалі «Краски детства» у м. Одесі – переможцями стали учасники колективу
«Батерфляй» (м. Біляївка, викладач Черненко Н.В.).
У Міжнародному фестивалі-конкурс музики та академічного вокалу
«Золота ліра» у м. Дніпро – учень народного відділу, отримав Диплом лауреата 1
ст., фестиваль літературно-музичної композиції «Під вітрилами піднесених мрій»,
м. Одеса – 3 учні народного відділу нагороджені Дипломами Гран-прі.
У листопаді поточного року у Біляївській ДМШ проведено четвертий
фестиваль виконавців на духових та ударних інструментах «Грай, сопілко, грай!».
Брали участь учні шкіл: Теплодар, Надлиманське, Випасне, Чорноморсь,
Великодолинське, м. Одеси. Учасники нагороджені дипломами та подарунками.
Учні Нерубайської школи естетичного виховання отримали диплом
лауреата I ступеня у Всеукраїнському фестивалі «Краски детства» (м.Одеса), У
VІІІ Регіональному фестивалі-конкурсі мистецтв шкіл естетичного виховання У
відкритому фестивалі-конкурсі «Пісенний листопад» Мухамет Тимофій отримав
грамоту за І місце, Лебедєва Наталя за ІІ місце.
У жовтні місяці у школі проведений традиційний регіональний конкурс
«Світанок» у якому прийняли участь учні та викладачі шкіл Одещини, переможці
нагороджені дипломами та подарунками.
Протягом звітного періоду районний історико-краєзнавчий музей
відвідало близько 2,5 тис. жителів та гостей району, проведено 86 тематичних
екскурсій, організовано 15 виставок, присвячених важливим подіям, з нагоди
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державних свят. Постійно проводяться виставки відомих художників та майстрів
декоративно-прикладного мистецтва району. В період роботи пришкільних
відпочинкових таборів у краєзнавчому музеї проведено 30 екскурсій з історії
рідного краю для учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл району, якими охоплено
близько 810 осіб.
З 31 жовтня у виставковій залі Одеського історико-краєзнавчого музею
відкрилась виставка, на якій були представлені матеріали музеїв Біляївського
району, що дають змогу більш глибоко ознайомитися з історією краю: минулим і
сьогоденням. Більшості експонати розповідають про героїчні сторінки минулого,
зокрема часів другої світової війни. Фотографії, документи, присвячені тим
подіям, які нагадують сучасникам про подвиг захисників Одещини — бійців
нерубайських катакомб, героїв тилу, які одразу після звільнення від німецьких
загарбників, відновляли зруйноване господарство. Біляївський край багатий і
культурними традиціями.
З експозиції музею ―Нерубайські катакомби‖ складається з підземної
частини - партизанський табір Героя Радянського Союзу Молодцова - Бадаева,
наземна частина - перший стенд - революційна Одеса, другий - оборона Одеси,
третій - четвертий - приміські партизанські загони та підпільні райкоми.
Основний фонд складає 299 музейних предметів, музейні предмети, що
входять до Державного реєстру національного культурного надбання відсутні.
Музей постійно відвідують екскурсанти з Одещини, СНД, та з країн
дальнього зарубіжжя. На території музею постійно проводяться заходи до
знаменних дат, пов’язаних з подіями Другої Світової війни . На території музею
встановлено точку доступу до вільного WI-FI. Створено нові експозиції:
«Використання катакомб у сучасності як погріб для зберігання консервації та
вина», « Кримінальна історія Одеси». Новий зал, де представлено видобування
каменю у 18-19 і початку 20 століття. Встановлено манекен з ручною пилою. У
цьому залі туристи мають змогу спробувати різати ракушняк, та вирізати на
згадку собі сувенір, відкрито нову експозицію « Кримінальна історія Одеси».
В листопаді поточного року в підземній частині музейного комплексу
«Нерубайські катакомбі» відкрита картинна галерея «Симфонія світла» місцевих
художників, Самобутні картини, написані спеціальними, нечутливими до впливу
вологи, фарбами, які накопичують світло і віддають його у темряві. Цікавий
дизайн зали, музичний супровід та картини, що самі світяться, залишають
незабутнє враження у туристів. Зараз у підземній галереї 35 картин Марії
Василевської, Світлани Ганич та Олени Шишканової, Алли Захарченко, Олени
Бевзюк. В грудні місяці офіційно галерея занесена до Книги рекордів України, як
єдина найдовша картинна галерея під землею.
Програма «Стипендіат на 2017-2021 роки»
Програма забезпечення стипендією студентів вищих і професійнотехнічних навчальних закладів, мешканців Біляївського району «Стипендіат» на
2017-2021 роки затверджена рішенням районної ради № 10/153-VII від 23 грудня
2016 року, розроблена з метою створення додаткових умов для подальшого
розвитку й удосконалення процесу реалізації державної молодіжної політики,
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підготовки високопрофесійних кадрів та надання допомоги студентам з числа
соціально незахищеної молоді у Біляївському районі.
Згідно Положення про забезпечення стипендією студентів вищих і
професійно-технічних навчальних закладів, мешканців Біляївського району,
виконавчими комітетами місцевих рад надані до сектору сім’ї, спорту та
молодіжної політики райдержадміністрації 43 пакети документів і клопотання
щодо призначення районної стипендії на студентів району.
16 березня 2018 року на розгляді районної комісії були затверджені 40
кандидатів на отримання районної стипендії у 2018 році, які відповідають
вимогам Програми «Стипендіат» та першочергово потребують вказаної допомоги
у вигляді стипендії з числа:
діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування–10 студентів;
багатодітні – 20 студентів;
малозабезпечені – 1 студент;
дитина з неповної сім’ї – 6 студенти;
Станом на 1 січня стипендію виплачено у повному обсязі.
На 2018 рік на виплату стипендії було виділено 168 тис. грн. у розрахунку
350 грн. на місяць.
Програма «Молодь Біляївщини на 2017-2021 роки»
Станом на 1 січня 2019 року в районі мешкає 1086 багатодітних сімей, в
яких виховуються 3814 дітей, з них сім’ї, де виховується троє дітей – 777 сімей,
четверо дітей – 173 сім’я, п’ятеро – 71 сімей, шестеро – 42 сімей, семеро – 16
сімей, восьмеро – 2 сім’ї, дев’ятеро – 1 сім’, десять і більше – 4 сім’ї.
19 червня 2018 року у Золотій залі Одеського літературного музею
відбулося урочисте нагородження матерів-героїнь. Відповідно до Указу
Президента України від 11.05.2018 року №121/2018, трьом жителькам
Біляївського району було вручено посвідчення та нагрудний знак «Мати-героїня».
Почесного звання удостоєні: Гидора Наталя Петрівна – мати дев’ятьох
дітей, жителька села Яськи, Серебрякова Олена Вікторівна – мати шістьох дітей,
жителька села Нерубайське та Копитко Світлана Валентинівна - мати семи дітей,
жителька села Великий Дальник.
З метою пропаганди та формування здорового способу життя 17 квітня 2018
року у районному будинку культури пройшов районний відбірковий етап
фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я». У конкурсі приймали участь 14
команд із загальноосвітніх закладів району. Переможцем стала Міжлиманська
ЗОШ. З 23 по 25 травня команда-переможець брала участь у обласному
фестивалі-конкурсі, який проходив в ДП УДЦ «Молода гвардія» в місті Одеса.
З метою протидії розповсюдження ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу,
наркоманії та дитячої бездоглядності і безпритульності 11 квітня 2018 року
проведені засідання районної координаційної ради з питань запобігання
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поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та дитячої
безпритульності і бездоглядності у Біляївському районі.
1 червня 2018 року, в рамках святкування Дня захисту дітей, сектором сім’ї,
спорту та молодіжної політики райдержадміністрації спільно з центром
соціальних служб, для сім’ї, дітей та молоді на центральному районному стадіоні
ДЮСШ в м.Біляївка пройшли масові спортивні змагання серед дітей району. У
спортивно-розважальну програму були включені такі види спорту: шахи,
легкоатлетичний крос, футбол та розважальний квест.
В змаганнях з шахів та легкоатлетичного кросу приймали участь близько
100 дітей з Біляївського району. Усі переможці були нагороджені призами,
почесними грамотами та подарунками.
З метою духовного відродження національно – патріотичного виховання
дітей та молоді, формування їх моральних, духовних традицій, відродження
історичних та культурних традицій українського народу 21-29 липня 2018 року
проходив обласний літній туристсько-скаутський збір «Чабанка 2018».
З метою формування родинних традицій до занять фізичною культурою та
спортом, організації активного сімейного дозвілля, залучення сімей до рухової
активності занять фізичною культурою, зміцнення психологічних та емоційних
стосунків в сім’ях шляхом об’єднання зусиль для досягнення спільних цілей в у
закладах загальної середньої освіти Біляївського району був організовано та
проведено перший етап конкурсу «Мама, тато, я – спортивна сім’я». В заході
взяли участь команди 23 дружньої родини з 7-ми закладів загальної середньої
освіти Біляївського району. Родини міряли свої сили у спортивному єралаші,
різноманітних вправах з м’ячами, гімнастичними палицями та іншим спортивним
інвентарем.Кожен член команди змагався з своїми суперниками на спритність
швидкість та рівновагу.
4-5 травня 2018 року у с. В.Дальник було проведено другий етап
фестивалю-конкурсу «Мама, тато, я – спортивна сім’я», в якому взяли участь 14
сімей району. За результатами 6 естафет переможцем слала сім’я Нікітчук, яка
виборола право взяти участь у обласному турі Всеукраїнського фестивалю
«Мама, тато, я – спортивна сім’я», який проходив у м. Южний 9 червня 2018
року.
Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», районної
Програми «Молодь Біляївщини», з метою соціального захисту дітей з
багатодітних сімей та підтримки багатодітних сімей у підготовці до нового
навчального року сектором сім’ї, спорту та молодіжної політики
райдержадміністрації була проведена районна акції «Готуємо дітей до школи».
Закуплено та вручено 165 портфелів та канцелярських наборів для дітей з
багатодітних сімей молодшого шкільного віку Біляївського району.
Відповідно до районної Програми «Молодь Біляївщини», в рамках акції
«До Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят» було закуплено та
вручено 850 солодких подарунків для дітей пільгових категорій району. З метою
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відзначення новорічних та різдвяних свят, було закуплено та вручено 17
подарунків (наборів посуду) матерів-героїнь та багатодітних матерів району.
«Програма оздоровлення та відпочинку дітей Біляївського району на
2018-2021 роки»
Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від
25.04.2018 року №421/А-2018 про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і
підлітків у 2018 році районна державна адміністрація повідомляє.
Відповідно до статей 13, 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з метою
забезпечення повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків у літній
період 2018 року структурними підрозділами районної державної адміністрації
проведені відповідні заходи.
Затверджено рішенням сесії районної ради від 03 травня 2018 року
№18/423-VII «Програму оздоровлення та відпочинку дітей Біляївського району на
період 2018-2021 років».
З метою соціального захисту та всебічного розвитку дітей соціально
незахищених категорій протягом оздоровчої кампанії 2018 року передбачено
першочергове оздоровлення дітей пільгових категорій, серед яких діти-сироти,
діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних і
малозабезпечених сімей, діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи,
діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час
виконання службових обов'язків, діти учасників АТО, діти які знаходяться на
диспансерному обліку, талановиті та обдаровані діти району, учасники районних,
обласних та всеукраїнських змагань, конкурсів та фестивалів у різних галузях
соціально-культурного життя району.
Сектором сім’ї, спорту та молодіжної політики районної державної
адміністрації на протязі 2018 року забезпечено оздоровленням за рахунок коштів
державного бюджету 20 дітей пільгових категорій в ДП УДЦ «Молода гвардія» та
ДП МДЦ «Артек».
За рахунок районних коштів у серпні місяці оздоровлено 100 дітей на
загальну суму 499,695 тис. грн. в оздоровчому закладі КО «Сонячний берег» в
смт. Сергіївка, Білгород-Дністровського району.
На відпочинок у пришкільних таборах з районного бюджету виділено 1,500
тис.грн. Охоплено відпочинком 3500 дітей пільгових категорій.
«Програма розвитку фізичної культури і спорту в Біляївському районі
«Фізична культура-здоров’я нації» на 2017-2021 роки
Відповідно до ст.ст. 6, 13 п.6, 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», керуючись Законом України «Про фізичну культуру і спорт», в
рамках реалізації районної Програми «Фізична культура-здоров’я нації» на 2017-
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2021 роки затвердженою сесією районної ради, від 23 грудня 2016 року № 10/155VII, рішенням сесії районної ради зі змінами до програми від 03.11.2017 №
14/322-VII та рішенням сесії районної ради, «Про районний бюджет на 2018 рік»
від 19.12.2017 року, № 15/362, зі змінами, з метою покращення розвитку
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи на селі, сектором сім’ї,
спорту та патріотичного виховання молоді райдержадміністрації протягом
звітного періоду спільно з районною радою КП ФСТ «Колос», згідно Положення
про проведення Спартакіади серед збірних команд Біляївського району в 2018
році на території місцевих рад Біляївського району, було проведено зональні та
фінальні змагання з наступних видів спорту: волейбол (жінки); волейбол
(чоловіки); баскетбол (жінки); баскетбол (чоловіки), гандболу (жінки), (соловііки,
футболу, міні-футболу, армреслінгу, перетягування линви, крос, н/теніс, вільна
боротьба, гирьового спорту, шахів, шашок. За результатами 16 видів спорту у
різних видах прийняло участь 1854 учасника, лідерами спартакіади є,
В.Дальницька, Біляївська міська та Яськівська сільські ради.
Команди Біляївського району брали участь в обласній Спартакіаді сільських
спортивних ігор Одещини та за п’ять років є незмінними лідерами серед районів
Одеської області
В зональних та фінальних змаганнях з волейболу серед чоловічих та
жіночих команд на першість обласних сільських літніх спортивних ігор, жіноча
команда В.Дальницької с/р втретє поспіль стала Чемпіонами Області.
Збірна команда Біляївського району брала участь в зональних та
півфінальних змаганнях з міні-футболу на першість обласних сільських літніх
спортивних ігор у 2018 році команда Біляївського району стала Чемпіоном.
Збірна команда Біляївського району на протязі цих років чотири рази
вигравала «Малі Олімпійські ігри Одещини» у спортивному комплексі з дев’яти
видів спорту: армрестлінг – 5 місце, гирі – 1 місце, л/а крос - 3місце, дарц 2місце, перетягування канату - 1 місце, настільний теніс10 місце,
Збірна команда ветеранів постійно примає участь в Обласних змаганнях з
міні-футболу і є лідерами Обласних змагань так у цьому році стала срібним
призером змагань.
Команди з пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих команд у 2018
році стала Чемпіонами Області. Збірні команди Біляївського району також брали
участь у зональних обласних змаганнях з гандболу та баскетболу і зайняли другі
місця у своїх зонах.
До Дня Незалежності України на центральному стадіоні м. Біляївка були
проведені футбольні зустрічі між найкращими командами Біляївського району. За
результатами ігор володарем кубку стала команда «Хаджибей» Усатівської с/р, на
другому місці – команда Холоднобалківської с/р, бронзовими призерами змагань
стала команда м. Біляївка.
Спортивні команди району:
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У Біляївському районі проходе Чемпіонат району з футболу всього в районі
23 футбольні команди першої та вищої ліги.
Міні-футбол 18 команд
Баскетбольних команд: чоловіки – 13 команд, жінки - 8 команд
Волейбол ч.-17 команд, ж-10
Гандбол ч.- 8 команд, ж- 5 команд.
21-23 вересня 2018 року у с. Ворохта, Івано-Франківської області пройшли
всеукраїнські змагання на «Краще спортивне село України». Команда
Великодальицької сільської ради, яка представляла Одеську область стала
срібним призером змагань.
23-25 листопада команда Біляївського району брала участь у шаховошашковому фестивалі «Нива-2018» в рамках обласних сільських спортивних ігор
Одещини, і зайняли 4 та 7 місце відповідно.
362 8 грудня розпочалися змагання «Зимовий м’яч», заходи серед дітей та
молоді присвячені новорічним та різдвяним святам.
8 та 22 грудня команда Біляївського району брала участь у зональних
змаганнях 23-го Чемпіонату області з футзалу, в залік Обласних Сільських
спортивних ігор Одещини і вийшла до півфінальної частини змагань.
15 та 29 грудня команда Біляївського району брала участь у півфінальних
змаганнях 19-го Чемпіонату області з міні-футболу серед ветеранів, в залік
Обласних Сільських спортивних ігор Одещини і також вийшли до півфіналу
змагань.
Пріоритетними напрямками Програми є проведення спартакіад, спортивних
свят, присвячених знаменним датам в житті України, проведення чемпіонатів
району з видів спорту, організаційні питання забезпечення підготовки і успішного
виступу спортсменів району у складі збірних команд району та області в
обласних та Всеукраїнських змаганнях.
Інформація про хід змагань постійно висвітлюється у районній газеті
«Південна зоря», на сайті райдержадміністрації та на фейсбуці.
Станом на 1 січня 2019 року на обліку служби у справах дітей Біляївської
районної державної адміністрації перебуває 142 дитини, які опинились у
складних життєвих обставинах.
Із зазначеної кількості дітей:
8 дітей – зазнали фізичного насильства;
5 дітей – систематично залишають постійне місце проживання;
5 дітей – засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;
6 дітей – вчинили суспільно небезпечні дії до досягнення віку, з якого
настає кримінальна відповідальність;
118 дітей – проживають в сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання
батьківських обов’язків.
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Протягом 2018 року службою у справах дітей взято на облік 44 дитини, які
опинилися у складних життєвих обставинах. Виведено з банку даних – 46 дітей, у
тому числі:
- 10 дітей – у зв’язку зі зникненням підстав для взяття на облік;
- 12 дітей – у зв’язку з досягненням повноліття
- 24 дитини – у зв’язку набуттям статусу дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування.
З метою попередження дитячої безпритульності та бездоглядності
працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації
перевірені умови утримання дітей, які мешкають у сім’ях опікунів
(піклувальників) та у сім’ях, в яких батьки неналежним чином виконують
батьківські обов’язки. В рамках проведення профілактичних операцій „Діти
вулиці‖, „Вокзал‖, «Літо», «Урок» за 2018 рік здійснено 90 рейдів та обстежено
умови проживання 325 дітей, попереджено про відповідальність згідно ст. 184
Кодексу України про адміністративні правопорушення 44 батьків, ініційовано
притягнення до відповідальності 15 осіб. З батьками дітей проведені відповідні
бесіди стосовно профілактики насильства та відповідальності за неналежне
виконання батьківських обов’язків. З метою соціального захисту вилучено 8 дітей
з сімей, в яких не створені належні умови для проживання та виховання.
З метою своєчасного виявлення дітей, які не приступили до навчання,
забезпечення прав дітей на освіту, надання соціальної допомоги дітям, які
опинились у складних життєвих обставинах в районі проводиться рейд «Урок».
В ході проведення рейду «Урок» здійснено перевірки в 27 загальноосвітніх
школах району. З місцевого бюджету надана матеріальна допомога 597 дітям на
суму 168600 гривень. Громадськими, благодійними, релігійними організаціями
надано допомогу у вигляді шкільних портфелів, канцелярських товарів на суму
4.0 тис.грн..
Протягом звітного періоду в центрі соціально-психологічної реабілітації
дітей служби у справах дітей перебувало 54 дитини. Влаштовано протягом
2018 року – 35 дітей, із них 3 дитини повернуто на виховання в біологічну сім’ю,
3 дитини влаштовані під опіку, 3 дитини усиновлені громадянами України, 5
дітей влаштовано до дитячих будинків сімейного типу, 6 дітей влаштовані в
прийомні сім’ї, 10 дітей передані до інтернатних закладів, 3 дитини влаштовані на
навчання до державних навчальних закладів, 1 дитину переведено до іншого
центру соціально-психологічної реабілітації дітей за місцем проживання батька
(Тарутинський район), 1 дитина набула повноліття. Станом на 1 січня 2019 року в
центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей
районної державної адміністрації перебувало 19 дітей.
Станом на 1 січня 2019 року на обліку служби у справах дітей
райдержадміністрації перебувало 347 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, влаштовано до сімейних форм виховання 287 дітей, що
складає 82,7 % від загальної кількості дітей, які перебувають на обліку служби у
справах дітей райдержадміністрації. Із зазначеної кількості дітей під опікою,
піклуванням перебуває 231 дитина, виховуються в прийомних сім’ях, в тому
числі на територіях інших районів Одеської області, 39 дітей, утримуються в
дитячих будинках сімейного типу 17 дітей.
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У 2018 році на території району створено 2 прийомні сім’ї, на виховання до
яких влаштовано 2 дитини, створено 1 дитячий будинок сімейного типу на базі
функціонуючої прийомної сім’ї. Станом на 01 січня 2019 року у Біляївському
районі функціонують 7 прийомних сімей, на вихованні яких перебувають 10
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 дитячий будинок
сімейного типу в якому виховуються 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Протягом 2018 року службою у справах дітей взято на облік 17 дітей-сиріт,
43 дитини, позбавлені батьківського піклування. Службою у справах дітей
вживалися заходи щодо влаштування дітей до сімейних форм виховання. Так,
протягом звітного періоду влаштовано під опіку, піклування 38 дітей, усиновлено
12 дітей (3 дитини – за рішенням Біляївського районного суду, 9 дітей – за
рішеннями інших судів), передано до державних інтернатних закладів 10 дітей.
Знято з обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 64 дитини, із них:
у зв’язку з усиновленням – 12 дітей;
набуттям дитиною чи наданням їй повної цивільної дієздатності – 2 дитини;
поверненням дитини на виховання до батьків або одного з них – 3 дитини;
смертю дитини – 1 дитина;
у зв’язку з досягненням повноліття – 46 дітей.
Службою у справах дітей постійно проводиться робота щодо захисту
житлових та майнових прав дітей відповідно до вимог чинного законодавства,
ведеться реєстр житла і майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, персоніфікований облік нерухомого майна дітей зазначеної категорії
та запроваджена його електронна версія.
Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування:
мають житло на праві власності – 34 дитини;
мають житло на праві користування – 100 дітей;
не мають житла – 213 дітей;
перебувають на квартирному обліку – 31 дитина.
24 березня 2017 року рішенням Біляївської районної ради
затверджено районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа у Біляївському
районі на 2017-2018 роки. В рамках дії зазначеної програми протягом 2018 року
придбано житло 2 дітям, позбавленим батьківського піклування, та 4 особам з
числа дітей, позбавлених батьківського піклування, в с. Градениці та м. Біляївка
на загальну суму 954,5 тис.грн.
В рамках виконання районної програми «План дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини на період до 2018 року» службою у справах
дітей придбано 400 новорічних подарунків на суму 20 тис. гривень. Подарунки
врученні дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та
дітям, позбавлених батьківського піклування.
Протягом 2018 року районною державною адміністрацією проведено
25 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких було розглянуто
222 питання щодо призначення опіки та піклування, визначення участі у
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вихованні дитини одного із батьків, який проживає окремо від дитини,
визначення місця проживання дітей, відчуження майна, право власності або право
користування яким належить дітям, стан виконання батьками обов’язків по
вихованню та розвитку дітей, позбавлення батьків батьківських прав.
Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Робота
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спрямована на
надання соціальних послуг незахищеним верствам населення та на забезпечення
соціально-педагогічного, психологічного, соціально-медичного, юридичного,
інформаційного індивідуального та групового консультування сімей, молоді та
дітей.
Протягом 2018 року в районі успішно функціонували та перебували під
соціальним супроводженням спеціаліста Центру 7 прийомних сімей та 1 дитячий
будинок сімейного типу, в які влаштовано 16 дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування віком від 8 до 16 років.
Спеціалістами Центру проводиться постійна робота, направлена на
попередження та вирішення проблем сімей та осіб, що опинились в складних
життєвих обставинах на території Біляївського району.
Найбільш вразливими категоріями населення, які опинились у складних
життєвих обставинах є:
сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах;
особи, засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі;
особи, звільнені з місць позбавлення волі;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які
знаходяться під опікою/піклуванням;
особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
особи, які постраждали від насильства, жорстокого поводження або
загрози їх вчинення.
Соціальний супровід сімей, які опинились у складних життєвих обставинах,
є формою соціальної підтримки та передбачає надання комплексу соціальних
послуг, метою яких є подолання життєвих труднощів, мінімізація негативних
наслідків чи повне подолання проблем сім’ї/особи. Кількість сімей, які
перебували протягом 2018 року під соціальним супроводом спеціалістів та
фахівців Центру, становить 28 сімей (в яких виховується 67 дітей), яким було
надано 808 соціальних послуг. Родинам, що опинились у складних життєвих
обставинах більшість послуг надавалась за соціальною карткою. Так, за звітний
період спеціалістами та фахівцями Центру було охоплено 441 сім’ю, в яких
виховується 611 дітей, яким було надано повний спектр соціальних послуг.
В рамках роботи Мобільного консультаційного пункту соціальної роботи
було здійснено 173 виїзди, якими охоплено 22 населених пункти району та
складено 230 актів оцінки потреб сім’ї та 17 актів оцінок потреб осіб.
Загальна кількість осіб, охоплених соціально-профілактичною роботою в
рамках Мобільного консультаційного пункту (МКП), становить 1713 осіб з числа
дітей (до 18 років), 863 особи з числа молоді (від 18 до 35 років) та 338 осіб віком
від 36 років. Також в рамках роботи МКП спеціалістами Центру постійно
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проводяться бесіди з питань підготовки молоді до сімейного життя; формування
відповідального батьківства; реалізації та дотримання прав дитини; формування
відповідального ставлення до особистого здоров’я; профілактики негативних
явищ; подолання складних життєвих обставин; просвітницькі заходи з питань
протидії наркоманії та алкоголізму; попередження правопорушень та девіантної
поведінки, тощо.
За звітний рік до районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді з Біляївського міськрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» було
направлено 42 особи, засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.
В ході проведеної роботи з вищезазначеною категорією осіб спеціалістами
Центру було надано 235 послуг, а саме:
інформаційні (58 послуг);
соціально-педагогічні (44 послуги);
соціально-медичні (45 послуг);
соціально-економічні (46 послуг);
юридичні (42 послуги).
Також спеціалістами проводиться робота з особами, звільненими або
достроково звільненими з місць позбавлення волі. Так, у 2018 році, соціальним
супроводом було охоплено 1 особу, якій було надано повний спектр соціальних
послуг, ресоціалізовано, налагоджено контакти з рідними та надано допомогу в
поверненні неповнолітньої дитини в родину.
За 2018 рік до Центру надійшло 67 повідомлень про вчинення домашнього
насильства або загрози його вчинення. В ході проведеної роботи постраждалим
особам було надано 412 послуг, з них:
інформаційних (174 послуги);
соціально-медичних (51 послуга);
соціально-педагогічних (168 послуг);
юридичних (19 послуг).
Співпраця з редакціями газет «Південна зоря» та «Вісті Біляївки»
забезпечує висвітлення роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді. Так, на шпальтах газети «Південна зоря» були висвітлені такі проблеми:
«Профілактика нещасних випадків серед дітей», «Як змінюється поведінка дітей,
що зазнали насильства», «Правила безпеки поводження дітей на канікулах»,
«Патронатна сім’я – нова форма сімейного виховання», «Протидія ВІЛ/СНІДу»;
на шпальтах газети «Вісті Біляївки»: «Профілактика нещасних випадків серед
дітей», «Що таке булінг та чому про нього потрібно знати батькам?», «Протидія
торгівлі людьми».
___________________________________________
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