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Про звіт голови райдержадміністрації
про виконання делегованих районною
радою повноважень щодо соціальноекономічного та культурного розвитку
району
Керуючись ст. 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши доповідь голови Запорізької райдержадміністрації про
виконання делегованих районною радою повноважень щодо соціальноекономічного та культурного розвитку району, сесія відмічає, що протягом
2017 року з даного питання проводилась відповідна робота, спрямована на
розвиток та стабілізацію економіки, забезпечення доходів до бюджетів усіх
рівнів.
Щороку на сесіях районної ради заслуховується звіт голови
райдержадміністрації про виконання делегованих районною радою
повноважень щодо соціально-економічного та культурного розвитку району за
підсумками року.
Інформація про хід виконання рішення районної ради від 30.03.2017 № 4
«Про звіт голови райдержадміністрації про виконання делегованих районною
радою повноважень щодо соціально-економічного та культурного розвитку
району» була надана райдержадміністрацією у грудні 2017 року листом від
28.12.2017 № 01-23/1447.
У грудні 2017 року райдержадміністрацією підготовлений проект рішення
районної ради: «Про звіт райдержадміністрації щодо виконання програми
соціально-економічного та культурного розвитку за 2017 рік та про програму
соціально-економічного та культурного розвитку на 2018 рік». Проект рішення
розглянутий на засіданнях постійних комісій районної ради та винесений на
розгляд чергової сесії районної ради. Програма соціально-економічного та
культурного розвитку на 2018 рік затверджена рішенням районної ради від
22.12.2017 №1.
Райдержадміністрацією у 2017 році організовано виконання 76 програм
прийнятих районною радою та затверджених її рішеннями. З метою організації
виконання рішень обласної ради та районної ради райдержадміністрацією у
2017 році було підготовлено 20 проектів рішень з питань соціально –
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економічного та культурного розвитку району, затвердження бюджету та
бюджетних призначень, 1 проект рішення нової програм з питань соціальноекономічного і культурного розвитку району, 27 проектів щодо внесення змін
та доповнень до існуючих, 13 про хід виконання і продовження терміну дії
існуючих програм, 12 проектів щодо зняття з контролю діючих програм.
У грудні місяці 2017 року райдержадміністрація надала до
облдержадміністрації
перелік
найважливіших
об’єктів
капітального
будівництва, фінансування яких передбачає залучення коштів обласного та
державного бюджетів у 2018 році.
Будівництво даних об’єктів забезпечить вирішення соціальноекономічних проблем населення Запорізького району на загальну суму –
30238,374 тис. грн., в тому числі водопостачання та розвиток об’єктів
соціальної сфери. До переліку включені пріоритетні проекти, по яких
розроблена проектно-кошторисна документація, в тому числі:
- «Реконструкція дитячого садка на 30 місць в смт Кушугум»;
- «Реконструкція будівлі Балабинського навчально-виховного комплексу
школа I-III ступенів гімназія «Престиж».Термомодернізація»; (Зазначений
проект також направлений для участі у конкурсному відборі проектів для
реалізації за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018
році);
- «Капітальний ремонт приміщення клубу смт. Малокатеринівка»;
- «Капітальний ремонт Новоолександрівської загальноосвітньої школи I-III
ступенів у частинах: підсилення конструкції, утеплення зовнішніх стін з
оздобленням, благоустрій з відведенням атмосферних вод за адресою: вул.
Шкільна 14, с.Новоолександрівка, Запорізького району Запорізької області»;
- «Реконструкція водопровідної мережі, прокладеної уздовж дороги від
села Шевченківське до села Юльївка Запорізького району Запорізької області»;
- «Реконструкція будівлі під дитячий садочок за адресою: Запорізька
область Запорізький район селище Малокатеринівка вул. Калініна 28 (Проект
реалізується за рахунок коштів ДФРР).
Також, райдержадміністрацією підготовлений та направлений запит до
облдержадміністрації з ініціативою про початок будівництва водогону питного
водопостачання с.Бабурка – с.Біленьке.
Сформований перелік найважливіших об’єктів та заходів, які потребують
фінансування у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету. До Переліку
увійшли:
- Реконструкція дитячого садка на 30 місць в смт.Кушугум (3588 тис.
грн.);
- Придбання медичного обладнання та устаткування для Запорізької
центральної районної лікарні (3800 тис. грн.);
- Санітарний транспорт (два автомобіля) для Запорізької центральної
районної лікарні (760 тис. грн.);
- Придбання комп’ютерної техніки (інтерактивні дошки, ноутбуки) для
шкіл та навчально-виховних комплексів (1500 тис. грн.);
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- Капітальний ремонт приміщення клубу смт.Малокатеринівка
(5712,0тис.грн.);
- Реконструкція водопровідної мережі від с.Шевченківське до с.Юльївка
Новоолександрівської сільської ради (3350 тис. грн).
Перелік направлений на адресу Народного депутата України Кривохатька
В.В.
Також,
райдержадміністрацією
направлені
пропозиції
до
облдержадміністрації щодо об’єктів виконання поточного середнього ремонту
автомобільних доріг загального користування місцевого значення: Запоріжжя –
Біленьке, Широке – Долинське – Біленьке (під’їзд до с. Смоляне – с. Марʼївка –
с. Біленьке), Кушугум, Наталівка – Новоолександровка – Малокатеринівка.
Уточнений план дохідної частини районного бюджету на 2017 рік (без
урахування міжбюджетних трансфертів) було затверджено у обсязі 38 787,4
тис. грн. Фактичне виконання склало 40 850,5 тис. грн. або 105,3%.
Перевиконання плану доходів склало 2 063,1 тис. грн.
На виконання вимог пункту 2 статті 77 Бюджетного кодексу України
рішенням сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 2 «Про районний
бюджет на 2018 рік» затверджено районний бюджет на 2018 рік, рішенням сесії
Запорізької районної ради від 30.01.2018 № 25 « Про внесення змін та
доповнень до рішення районної ради від 22.12.2017 № 2 «Про районний
бюджет на 2018 рік»» внесено зміни до районного бюджету з урахуванням
вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».
У 2017 році на території району завершено реалізацію інвестиційних
проектів, спрямованих на соціально – економічний розвиток:
- з 27.02.2017 філія поліклініки по вул.. Партизанській/Зоряній в
смт.Кушугум Запорізького району запрацювала в новій будівлі. Філія
поліклініки, яка розрахована на 250 відвідувань в зміну, працює з потужністю
понад 270;
- 15.06.2017 відбулось відкриття на території Запорізького району
перевантажувального терміналу компанії «Нібулон» з відвантаження зернових
та олійних культур на річковий транспорт в с. Біленьке. Загальна сума
інвестицій складає 500,0 млн. грн. Термінал забезпечив робочими місцями 120
чол.
- реконструкція вуличного освітлення с. Червонодніпровка Запорізького
району (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке
проживає на території зони спостереження в частині обласного бюджету
виділені кошти на реалізацію заходу: у сумі 148,0 тис. грн.).
- будівництво зовнішнього освітлення парку смт. Кушугум Запорізького
району Запорізької області (за рахунок коштів обласного бюджету реалізовано
зазначений захід на суму 458,175 тис. грн.);
- заходи з озеленення території поліклініки в смт. Кушугум Запорізького
району Запорізької області (за рахунок обласного фонду охорони
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навколишнього природного середовища реалізовано зазначений захід на суму
191,576 тис. грн.);
- реконструкція вуличного освітлення населеного пункту Біленківської
сільської ради с. Мар`ївка (за рахунок коштів обласного бюджету реалізовано
зазначений захід на суму 1164,732 тис. грн.).
Також, за рахунок коштів обласного екофонду придбано спеціалізований
транспорт для збору та складування твердих побутових відходів. Машини
передані у користування Широківській, Біленьківській, Долинській сільським
радам та Кушугумській селищній раді. Сума виділених коштів складає більш як
12 млн.грн.
На виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітальних та
поточних середніх ремонтів автомобільних доріг комунальної власності
Запорізького району в 2017 році за рахунок місцевих бюджетів було освоєно
коштів на суму 3135,894 тис. грн.
Приділяється відповідна увага соціальному захисту населення.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств,
установ та організацій Запорізького району за період січень-вересень 2017 року
склала 6439,43 грн. у порівнянні з відповідним періодом 2016 року збільшилась
на 74,4% (3691,84 грн.).
Протягом 2017 року 3536 сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства,
малозабезпеченим сім’ям призначено та виплачено державну соціальну
допомогу на загальну суму 73,5 млн. грн., у відповідний період 2016 року 3907
сім’ям виплачене допомогу на суму 68,6 млн. грн.
Призначено субсидій 12 243 домогосподарствам на суму 97,6 млн. грн. на
житлово-комунальні послуги та 2,1 млн. грн. на тверде паливо.
Влітку 2017 року послугами з оздоровлення та відпочинку було охоплено
4307 дітей району, що складає 95 % від загальної чисельності дітей шкільного
віку (2016 – 89,1 %), в т.ч.: оздоровленням – 1904 дітей (42%,), відпочинком –
2403 дітей (53%).
У Запорізькому районі учасникам АТО передано 350 земельних ділянок
загальною площею 147,95 га це найбільший показник у Запорізькій області.
За інформацією Держгеокадастру по Запорізькому району протягом
2017 року подано заяв на виготовлення землевпорядної документації 217
учасниками АТО, надано дозволів на виготовлення землевпорядної
документації 98 учасникам АТО, передано у власність земельні ділянки 3
учасникам АТО.
На виконання заходів районних програм «Назустріч людям» матеріальну
допомогу за рахунок коштів районного бюджету отримали 870 мешканців
району на загальну суму 398,3 тис грн.
Протягом січня - грудня 2017 року комплекс різноманітних послуг та
матеріального забезпечення отримали 1619 незайнятих громадян, які
перебували на обліку у Запорізькому районному центрі зайнятості, що на 10
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% менше минулорічного показника (1789 осіб у відповідний період 2016
року). Мали статус безробітного 1161 особа, у минулому році - 1254. Сума
виплаченої допомоги по безробіттю за 2017 рік – 6473562.49 грн. Незважаючи
на зменшення кількості осіб що зверталися упродовж року за сприянням у
працевлаштуванні рівень працевлаштованих збільшився на 10%.
Протягом 2017 року районним центром зайнятості було укладено 7
договорів з Балабинською селищною радою, Степненською сільською радою,
Біленьківською сільською радою, Запорізьким районним територіальним
центром та комунальним закладом «Запорізька центральна районна лікарня»
для організації та проведення оплачуваних громадських робіт, в результаті в
яких приймали участь 182 безробітних.
Фінансування організації громадських робіт здійснювалось пропорційно
рівними частинами за рахунок місцевих бюджетів та коштів Фонду на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.
Забезпечена
стабільна
робота
об’єктів
соціально-культурного
призначення. Збережена мережа закладів охорони здоров’я, освіти і культури.
Загальний обсяг асигнувань по закладах охорони здоров’я Запорізького
району за 2017 рік склав 55881,4 тис. грн. (затверджено кошторисами на рік),
що на 26,8 % більше, ніж у 2016 році (44054,2 тис. грн.).
У районі діє програма «Цукровий діабет», станом на 01.01.2018
зареєстровано хворих на цукровий діабет 1752 особи. На диспансерному обліку
знаходиться 1612 осіб, з них дорослі 1602 особи, дітей 7, підлітків 3.
На виконання програми протидії захворюванню на туберкульоз у
Запорізькому районі у 2017 році на придбання туберкуліну, рентгенплівки,
лабораторних реактивів, деззасобів, тощо виділено 190,5 тис. грн.
На реалізацію програми надання медичної допомоги хворим
нефрологічного профілю у Запорізькому районі в 2017 році за рахунок коштів
місцевого бюджету придбано медикаментів для лікування хворих з
пересадженими органами на загальну суму 577,2 тис. грн.
Протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету на організацію
харчування в закладах охорони здоров’я району витрачено 771,7 тис. грн.
У процесі децентралізації та створення територіальних громад мережа
закладів культури району не змінилася. Район протягом року утримував 40
клубних та бібліотечних установ. Загальний обсяг фінансування галузі за
минулий рік становить 4,5 млн. грн.
По галузі «Освіта» у 2017 році в районі функціонувало 23 дошкільних
навчальних закладів ( кількість дошкільних закладів зменшилася у зв’язку з
утворенням Біленьківської та Долинської ОТГ), в яких охоплено дошкільною
освітою 1334 вихованці (у 2016 році - 1009 дітей) , 3 групи короткотривалого
перебування дошкільників на базі двох шкіл для 60 дітей та 11 дошкільних
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ланок в складі навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний
заклад-дошкільний навчальний заклад» для 356 дітей .
Обсяг асигнувань бюджету, використаних у 2017 році складає 107805,22
тис. грн., у тому числі за рахунок коштів державного бюджету 99689,3 тис. грн.,
за рахунок коштів місцевих бюджетів району 8115,9 тис. грн.
У Запорізькому районі на обліку перебуває 48 пам’яток історії
(пам’ятників - 4, Братських могил - 32, могил та пам’ятних знаків - 8,
меморіальних комплексів - 1, будинків - 1), 1 пам’ятка монументального
мистецтва, 1 пам’ятка архітектури (внутрішньо комплексно - 3) та 274 пам’ятки
археології (курганів 109, курганних могильників 165 (внутрішньо комплексно:
937 курганів) - загальна кількість об’єктів археології 1046 курганів.
На виконання Програми протягом звітного періоду закладами культури
району спільно з органами місцевого самоврядування, учнівською та
студентською молоддю здійснено заходи щодо упорядкування меморіальних
комплексів. Братських могил, пам’ятників Другої світової війни.
У районі діє програма «Розроблення містобудівної документації для
реалізації містобудівної політики на території Запорізького району на 20122015 роки», затверджена рішенням районної ради від 10.08.2012 № 8 та згідно
рішення від 14.04.2016 № 45 продовжено термін дії до 2018 року.
Протягом 2016 року райдержадміністрацією видано замовникам 9
містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок.
Райдержадміністрація в межах компетенції та повноважень проводить
роботу щодо виконання Заходів комплексної програми охорони довкілля,
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки, яка затверджена рішенням районної ради від 20.06.2013 № 10 «Про
затвердження районної комплексної програми охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на 20132020 роки».
Райдержадміністрацією проводиться організаційна робота із сільськими,
селищними головами району щодо оптимізації переліку приміських маршрутів,
які проходять через територію Запорізького району.
З метою забезпечення належного рівня безпеки населення, захищеності
територій, об’єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних
ситуацій, зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізування
їх наслідків в районі діє Програма захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 -2017
роки, яка затверджена рішенням районної ради від 20.06.2013 № 15.
Впродовж зазначених років передбачені програмою практичні заходи
виконувалися в повному обсязі.
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На даний час ведеться розробка Програми захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022
роки.
У 2017 році зі спеціального фонду районного бюджету кошти від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва не використовувались.
За рахунок залишку коштів на спеціальному рахунку бюджету
Балабинської селищної ради профінансовано 61,6 тис. грн. Кошти використано
на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
Балабинської селищної ради.
Виходячи з вищевикладеного, Запорізька районна рада ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати районній державній адміністрації на виконання рішення
районної ради від 28.12.2010 № 42 «Про делегування повноважень Запорізької
районної ради Запорізькій райдержадміністрації» та з метою створення умов
для подальшого сталого розвитку району:
1.1. Організувати роботу щодо введення в експлуатацію об’єкту:
«Реконструкція будівлі під дитячий садочок за адресою Запорізька область
Запорізький район селище Малокатеринівка вул. Калініна, 28».
Строк: протягом 2018 року
1.2. Забезпечити контроль з дотримання законодавства про працю
суб'єктами господарювання в частині додержання мінімальних гарантій в
оплаті праці, сприяння прискорення темпів зростання середньомісячної
заробітної плати, легалізації заробітної плати та погашення боргів з неї.
Строк: постійно
1.3. Вжити заходи з виконання доходної частини районного бюджету та
отримання додаткових доходів районного бюджету за рахунок усіх джерел,
незаборонених діючим законодавством для забезпечення повноцінного та
ефективного функціонування установ соціально-культурної сфери району.
Строк: постійно
2. Рекомендувати відділам, управлінням райдержадміністрації,
районному центру зайнятості, комунальному закладу «Запорізька центральна
районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області продовжити
реалізацію заходів на виконання програм районної ради щодо:
- подальшої стабілізації ситуації на ринку праці;
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- охорони здоров'я та медичному забезпеченню населення;
- соціального захисту інвалідів, сімей з дітьми, малозабезпечених сімей;
- профілактики злочинності, забезпечення громадської безпеки;
- розвитку освіти;
- розвитку культури.
Строк: постійно
3. Рекомендувати Запорізькій райдержадміністрації у своїй практичній
діяльності врахувати критичні зауваження і пропозиції, які висловлені на сесії
районної ради і забезпечити їх реалізацію.
Строк: протягом 2018 року
4. Про хід виконання рішення інформувати районну раду у грудні 2018
року.
5. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від
30.03.2017 № 4 «Про звіт голови райдержадміністрації про виконання
делегованих районною радою повноважень щодо соціально-культурного
розвитку району».

Голова ради

А.М. Шевчишин

