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Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» районна державна адміністрація в межах своїх 
повноважень здійснює виконавчу владу на території району та  реалізує 
делеговані  районною радою повноваження, передбачені статтею 44 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Діяльность Більмацької райдержадміністрації у 2017 році була 
спрямована на створення передумов та забезпечення ефективного 
енергозбереження, задоволення потреб населення, вирішення нагальних 
питань життєдіяльності району, покращення матеріально-технічної бази 
установ, організацій, допомозі військовослужбовцям дислокованих 
військових частин тощо. 

Виконання завдань, які поставлені перед районною державною 
адміністрацією вимагає високого рівня відповідальності посадових осіб 
райдержадміністрації, а також їх тісної співпраці з органами місцевого 
самоврядування.  

З метою здійснення основних галузевих повноважень у структурі  
районної державної адміністрації утворені відповідні управління та відділи. 

На сьогодні до структури райдержадміністрації входить:  
- апарат чисельністю 27 штатних одиниць, з яких 19 посади державної 

служби;  
- 10 структурних підрозділів численістю 74 штатних одиниць, з яких 71 

посада державної служби; 
- 1 посада головного спеціаліста з питань цивільного захисту; 
- 3 посади адміністраторів райдержадміністрації.  

Всього 101 штатна одиниця, з них 90 – державні службовці.  
Більмацька районна державна адміністрація, як орган виконавчої влади, 

з урахуванням кадрового потенціалу, спроможна виконувати повноваження, 
передбачені чинним законодавством. 

Протягом звітного 2017 року робота районної державної адміністрації 
проводилася відповідно до затверджених перспективного, квартальних та 
оперативних планів роботи, які дали змогу  оперативно вирішувати питання, 
забезпечувати чітку та злагоджену роботу всіх структурних підрозділів та 
керівництва райдержадміністрації. 

Згідно з Регламентом роботи щоквартально проводились засідання 
колегії районної державної адміністрації, на яких розглядалися та 
обговорювалися актуальні питання щодо вирішення важливих напрямків 
діяльності та соціально-економічних проблем життєдіяльності району. 
Протягом 2017 року проведено 5 засідань колегії, на яких розглянуто 28 



питань. За підсумками розгляду видано  3 розпорядження та 20 протокольних 
доручень голови райдержадміністрації. 

У звітному періоді до районної державної адміністрації надійшло 2133 
документа, з яких 220 розпоряджень голови облдержадміністрації. 
Незважаючи на те, що значна кількість документів містила завдання, які 
потребували негайного виконання, порушень виконавської дисципліни не 
було, виконання забезпечено своєчасно. 

Районною державною адміністрацією протягом минулого року 
підготовлено та видано 529 розпоряджень з основної діяльності. Переважна 
більшість розпоряджень видана з питань сільського господарства, 
використання та оренди земельних ділянок. Вчасне та якісне виконання 
завдань на виконання розпоряджень забезпечує належним чином 
налагоджена система контролю в райдержадміністрації, злагоджена робота та 
взаємодія кожного управління, відділу, всіх структурних підрозділів 
районної державної адміністрації. 

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 229 
звернень громадян, що на 58 менше, ніж у 2016 році.  

       Зменшенню кількості звернень сприяє активна роз’яснювальна робота 
серед населення та застосування сучасних методів та форм у роботі із 
зверненнями громадян. 

Прийом громадян з особистих питань в районній державній адміністрації 
та за місцем їх проживання здійснювався керівництвом райдержадміністрації 
згідно графіку особистого прийому громадян. 

Забезпечено оперативне реагування на розгляд звернень і вирішення 
питань, порушених у зверненнях, що надходять на урядову телефонну «гарячу 
лінію», телефонну «гарячу лінію» обласної ради та облдержадміністрації.  
Випадків порушення термінів розгляду звернень громадян та випадків 
визнання заяв чи скарг громадян необґрунтованими не було. 
 Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» створено 
та функціонує Центр надання адміністративних послуг при Більмацькій 
районній державній адміністрації. Роботу Центру забезпечують три 
адміністратори. 

Одним із важливих напрямків діяльності Центру - створення зручних 
та доступних умов спілкування громади району з владою, забезпечення 
надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його 
взаємодії із суб’єктами звернення та суб’єктами надання послуг. 

На сьогодні до переліку послуг, які можна отримати через ЦНАП 
включена 51 адміністративна послуга (з урахуванням тих, що надаються 
міграційною службою та управлінням Держгеокадастру).  

Протягом 2017 року 3591 відвідувачів отримали адміністративні 
послуги. 

Жителів району обслуговує мобільний сервісний центр МВС в 
Запорізькій області. Швидко та зручно громадяни можуть замінити 
посвідчення водія, зареєструвати транспортні засоби, замовити довідки про 
несудимість та проконсультуватися у спеціалістів центру. 



Інформаційна політика районної державної адміністрації направлена на 
задоволення потреб жителів району на інформацію про діяльність органів 
виконавчої влади, широкого висвітлення заходів, які проводяться районною 
державною адміністрацією та її структурними підрозділами. З цією метою 
створено офіційний веб-сайт районної державної адміністрації. Події, які 
відбуваються у районі, також висвітлюються у районній газеті «Рідний 
край». 

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” на 
офіційному веб-сайті районної державної адміністрації систематично 
оприлюднюються розпорядження голови районної державної адміністрації, 
питання для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, 
оперативний план роботи, анонси подій, основні новини тощо. 

Діяльність органів виконавчої влади у 2017 році була основою для 
успішного виконання завдань соціально-економічного розвитку району, що 
сприяло стабільному соціально - економічному та суспільно-політичному 
життю  громади. 

Бюджет 
Райдержадміністрація  у 2017 році проводила роботу щодо забезпеченя 

наповнення бюджету.   
Постійно здійснювався контроль за виконанням доходної частини в 

обсягах, затверджених рішеннями місцевих рад та виконанням річних планів 
у межах помісячного розпису відповідних бюджетів. 

За січень-грудень 2017 року до зведеного бюджету району (включає в 
себе: районний бюджет та бюджети 1-го селища та 6-ти сіл, що не увійшли 
до складу громад) мобілізовано 44,6 млн.грн. власних доходів загального 
фонду, що становить 124,1% до уточненого річного плану, або на 8,7 
млн.грн. більше. 

Виконані всі основні планові  показники 2017 року  по доходних 
джерелах. 

Всього доходи (з урахуванням трансфертів) склали в сумі 132,7 
млн.грн. Структура надходжень загального фонду бюджету району є 
наступною:    

- трансферти з усіх видів бюджетів склали  в сумі 88,2 млн.грн., або 
66,5%, 

- податок на доходи фізичних осіб склав 23,2 млн.грн., або 17,5%; 
- єдиний податок склав 9,6 млн.грн., або 7,2%; 
- податок на майно склав 7,5 млн.грн., або 5,7%;  
- акцизний податок склав 3,4 млн.грн., або 2,6%;  
- інші податки склали 0,8 млн.грн., або 0,6 %.  
Заплановані надходження власних доходів 2017 року виконані по 

районному, селищному та всіх сільських бюджетах. 
У порівнянні з  2016 роком отримано більше власних доходів:  
- податку на доходи фізичних осіб на  7,0 млн.грн. (143,2%); 



-  акцизного податку на 0,2 млн.грн. (107,9 %); 
- податку на майно на 1,5 млн.грн. (125,2%); 
- єдиного податку на 2,2 млн.грн. (129,9%) 
План видатків  бюджету району за 2017 рік з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів з державного бюджету виконано в сумі 120,5 
млн.грн. Із них на соціальні виплати направлено 64,8 млн.грн. або 53,8 %.  

Із загальної суми видатків 105,9 млн.грн., або 87,9%,  направлено на 
утримання соціально-культурної сфери, а саме: 

- на освіту (24,1%) – 29,1 млн.грн.; 
- на охорону здоров’я (18,3%) – 22,0 млн.грн.;  
- на соціальний захист та соціальне забезпечення (41,8%)– 50,4 млн.грн.; 
- на культуру (3,7%) – 4,4 млн.грн.     

Крім того, на утримання органів місцевого самоврядування, 
благоустрій та інші видатки направлено 14,6 млн.грн., або 12,1 %.  

Всі захищені статті видатків профінансовані в повному обсязі.  
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 відсутня. 
Для підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних 

коштів у 2017  році структурні підрозділи райдержадміністрації  активно 
долучилися до пілотного проекту щодо впровадження електронних 
закупівель товарів у системі ProZorro.  

За результатами торгів було укладено 15 договорів, із них 10 прямих 
договорів, на загальну суму 203,7  тис.грн. Економія бюджетних коштів 
склала 2,9 тис.грн., або 1,4 %. 

Найактивніше через  систему електронних закупівель проводили 
закупівлі відділ фінансово-господарського забезпечення апарату 
райдержадміністрації, управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації та відділ культури райдержадміністрації. 

Одним із пріоритетним напрямком роботи райдержадміністрації  у 2018 
році буде залучення  всіх ресурсів для  наповнення бюджету.   

Агропромисловий комплекс 
Наш район  сільськогосподарський, агропромисловий сектор відіграє 

важливу роль в економіці району, він є одним із ключових факторів розвитку 
регіону.  

Його значення полягає не лише в забезпеченні населення харчовими 
продуктами, але і в тому, що він впливає на зайнятість населення, 
наповнення бюджету. 

Тому важливою складовою діяльності виконавчої влади є підтримка 
розвитку агропромислового комплексу району. 

Загальна площа району – 133,5 тис.га, із яких 116,8 тис.га 
сільськогосподарських угідь, в тому числі ріллі – 94,4 тис.га. 

Агропромисловий комплекс району формують:  
32 сільськогосподарських підприємства, 2 сільськогосподарських 

виробничих кооперативи і 106 селянських (фермерських) господарств. 



Валовий збір зернових культур за 2017 рік склав 145,9 тис. тонн – (126,1 
% до 2016 року), соняшнику  - 49,5 тис. тонн ( 92,4 % до 2016 року).  

Під урожай 2018 року господарствами району посіяно 25,4 тис. га 
озимих культур ( 91,7 % до 2017 року), у тому числі озимої пшениці – 23,8 
тис. га ., озимого ячменю – 1,6 тис.га. Крім того посіяно озимого ріпаку – 435 
га.  

Обсяг валової продукції сільського господарства за 2017 рік склав  
близько 679,8 млн.грн. (123,6 % до 2016 року).  

В господарствах району на 01.01.2018 налічується: великої рогатої 
худоби – 1,9 тис.голів, у тому числі корів –    0,7 тис.голів, поголів’я свиней – 
3,0 тис.голів, поголів’я птиці – 437,9 тис.гол. 

У порівнянні зі станом на 01.01.2018  поголів’я: великої рогатої худоби 
збільшилось  на 157 голів або 8,9 %, свиней зменшилось  на 653 голови або 
17,8 %, а поголів’я корів залишилось на рівні минулого року. 

Найбільшу чисельність поголів’я великої рогатої худоби має ТОВ «40 
років Агро» - 1687 голів. 

У порівнянні з 2016 роком наростили поголів’я свиней ТОВ «40 років 
Агро» - на 219 голів, поголів’я великої рогатої худоби - ТОВ «40 років- 
Агро» та ТОВ «Україна» на 145 та 12 голів відповідно. 

У 2017 році сільськогосподарськими підприємствами району 
реалізовано м’яса 1,0 тис.тонн  (116,9 % до 2016 року), молока 4,7 тис.тонн 
(117,5% до 2016 року), яєць – 109,9 млн.штук. (98,7 % до 2016 року). 

Серед виробників м’яса слід відзначити ТОВ «Агрофірма «40 років -
Агро» - 365,4 тонни, ТОВ «Куйбишевська птахофабрика» - 435,8 тонн та 
ТОВ «Україна» - 81,3 тонни. 

В районі два сільгосппідприємства займаються молочним скотарством: 
ТОВ «Агрофірма «40 років-Агро»  та ТОВ «Україна». 

Надій молока від однієї корови склав 6852,4 кг (виходячи з середнього 
поголів’я корів) і збільшився у порівнянні з попереднім роком на 17,2 %. 

На виконання розпорядження  голови облдержадміністрації від 
05.02.2017 № 55 «Про організацію проведення операції «Врожай-2017» 
розпорядженням голови райдержадміністрації від  20.03.2017 № 93 утворена 
районна робоча група щодо проведення в районі операції «Врожай-2017». 

Згідно з графіком проведення моніторингу стану використання 
сільськогосподарських земель районною робочою групою проводилися 
обстеження земель в розрізі сільських рад.  

Було обстежено 86212 гектарів земель сільськогосподарського 
призначення приватної власності (рілля), з яких 67396 гектарів - передані в 
оренду, 18816 га – обробляються самостійно.   

В ході операції виявлено, що сіножаті і пасовища   на площі 3583,7 га, 
що становить 55%, використовуються з порушенням вимог цільового 
використання. Виявлено 918,6 га земель державної власності та 340,8 га не 
розпайованих сіножатей і пасовищ, які використовуються без 
правоустановчих документів.  



В результаті проведеного моніторингу використання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності  районною 
робочою групою по проведенню заходу  «Врожай – 2017» виявлено 
використання земельної ділянки на території Смирновської сільської ради  
площею 128,2957га  та 20,3 га на території Мар’янівської сільської ради без 
правоустановчих документів з посівами сільськогосподарських культур.  В 
результаті урожай було зібрано та кошти направлені до місцевих бюджетів. 

Матеріали моніторингу надані обласній робочій групі, інформація щодо 
виявлених порушень використання сільгоспугідь надана правоохоронним 
органам (Куйбишевському відділу Бердянської місцевої прокуратури, 
Більмацькому  ВП Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області). 
Про виявлені порушення використаня земель сільськогосподарського 
призначення державної форми власності  інформація направлялась 
Головному управлінню Держгеокадастру у Запорізькій області. На виконання 
запитів відповіді надавалися Більмацькому відділенню Пологівської  ОДПІ 
ГУ ДФС у Запорізькій області, Слідчому управлінню ГУНП в Запорізькій 
області,  Головному управлінню ДФС у Запорізькій області. 
       Обстежено 6451 гектар не розпайованих сільськогосподарських угідь, що 
передані в оренду районною державною адміністрацією, як нерозподілені 
(невитребувані) паї, 7678 гектара - які не надавалися в оренду. 

Орендна плата за оренду паїв становить від 3% до 6 %. Станом на 
01.01.2018 розрахунки з орендної плати із власниками земельних часток 
(паїв) за 2017 рік проведені повністю. 
         На протязі року проводилася робота по збільшенню розміру орендної 
плати за сіножаті -10%, пасовища-12% (всім орендарям направлені листи з 
даною пропозицією).  
        Укладено 60 додаткових угод на предмет збільшення розміру орендної 
плати та 36 договорів на площу 268,8094 га сіножатей та 188,47933 га 
пасовищ, 91,0 га багаторічних насаджень. 

З метою забезпечення права власності громадян на землю, відповідно до 
вимог Закону України «Про виділення в натурі (на місцевості) земельних 
часток (паїв)» проведені збори власників сертифікатів на право на земельні 
частки (паї) по колишніх КСП «Чапаївське» та КСП «Придонецьке», КСП 
«Водяне». На сьогодні проводяться роботи по виготовленню проекту 
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) в частині 
сіножатей та пасовищ КСП «Придонецьке». По КСП «Чапаївське» видано 
розпорядження голови райдержадміністрації від 15.08.2017  №287 «Про 
виділення в натурі земельних ділянок (пасовища) власникам сертифікатів на 
право на земельну частку (пай) із земель, які передавалися в колективну 
власність КСП «Чапаївське»», 90% власників отримали витяги з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. 
Видано розпорядження голови райдержадміністрації від 10.01.2018 №5 «Про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо організації 
території земельних часток (паїв) (сіножаті, пасовища, багаторічні 



насадження) власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) КСП 
«Водяне».  

Проведення всебічного, якісного та неупередженого моніторингу стану 
використання сільськогосподарських земель (рілля, багаторічні насадження, 
сіножаті, пасовища) суб’єктами господарювання (юридичні особи, фізичні 
особи - підприємці, громадяни) та надання якісних матеріалів про виявлені 
порушення земельного законодавства до облдержадміністрації, органів 
Нацполіції, ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області є одним з 
пріоритетних напрямків діяльності в 2018 році. 

  
Економіка 

 
Промисловість 

 

Протягом 2017 року в районі виробничу діяльність здійснювали три 
промислових підприємства:  виробничий підрозділ «Трудівський кар’єр», 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Куйбишевський комбікормовий 
завод» та Командитне товариство «Желєв С.С. і компанія» Комиш-
Зорянського елеватора». 

За звітний період промислові підприємства реалізували продукції 
(товарів, послуг) на загальну суму  близько  135,2 млн.грн.   

 75 %  реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  у 
загальнорайонному обсязі  займає Командитне товариство «Желєв С.С. і 
компанія» Комиш-Зорянського елеватора. 

ТОВ «Куйбишевский комбікормовий завод» та виробничий підрозділ 
«Трудівський кар’єр» у 2017 році працювали стабільно та у порівнянні з 2016 
роком збільшили обсяги  реалізації продукції (товарів, послуг) відповідно на                
12,0 % та 26,0 %. 

Зменшився обсяг реалізації продукції підприємством  Командитне 
товариство «Желєв С.С. і компанія» Комиш-Зорянського елеватора на  74,0% 
за рахунок зменшення приймання зернових на зберігання, обсягів 
виробництва олії, продажу борошна та основних засобів. 

 
Підприємництво 

 

Всього в районі зареєстровано 805 фізичних осіб-підприємців та  388 
юридичних осіб. 

 Протягом 2017 року їх кількість  зменшилась: фізичних на 24 особи та 
юридичних на 12 підприємств. 

За рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття районним центром зайнятості протягом 
2017 року надано одноразову допомогу по безробіттю для організації 
підприємницької діяльності 2 особам із числа учасників АТО. 

 

 
 



Торгівельні послуги 
 

Станом на 01.01.2018 в районі діє 172 підприємства сфери торгівлі (із 
них - 3 оптової торгівлі),  19 – підприємств ресторанного господарства, 33 – 
об’єкти побутового обслуговування населення та 1 ринок КП «Мрія». 

Обсяг  роздрібного товарообороту  підприємств, які здійснювали 
діяльність із роздрібної торгівлі, у порівнянні з попереднім роком виріс на      
5,7  % та склав  63,8 млн.грн. 
 

Охорона навколишнього природного середовища 
 

Протягом 2017 року до місцевих фондів охорони навколишнього 
природного середовища  району  надійшли кошти в сумі  59,3 тис. грн., на 
початок 2017 року їх було 46,6 тис.грн. 

Видатки з місцевих  екофондів охорони навколишнього природного 
середовища  протягом року не здійснювалися. 
        На умовах співфінансування Комиш-Зорянською селищною радою 
придбаний сміттєвоз МАЗ-4371 із задньою системою завантаження, 
призначеною для механізованого завантаження відходів з контейнерів 
твердих побутових відходів. Загальна вартістю смітєвоза 1,6 млн. грн. в тому 
числі додатково залучений ресурс 1134,0 тис. грн. (кошти обласного 
екологічного фонду) та 445,920 тис. грн. кошти місцевого бюджету Комиш-
Зорянської селищної ради.  

 
Інвестиційна діяльність 

 

Політика райдержадміністрації була спрямована на підтримку 
інвестиційних проектів  із залученням усіх джерел інвестиційних ресурсів: 
субвенцій з державного, обласного, місцевих бюджетів та коштів  
міжнародних донорських організацій.  

Так, за рахунок усіх джерел фінансування в районі освоєно                    
102,9 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 32,6 % більше, ніж у 2016 році.   

1. За пропозиціями депутатського корпусу з  обласного бюджету у 2017 
році району було виділено 1,4 млн.грн. на реалізацію заходів, пов’язаних із 
соціально-економічним розвитком Запорізької області. На ці кошти  
придбано цифровий ренген-діагностичний комплекс КРДЦ-02-Альфа для 
комунального закладу «Більмацька центральна районна лікарня» 
Більмацького району Запорізької області (1,3 млн.грн.)  та водонапірну башту 
Рожновського для Новоукраїнської сільської ради (0,1 млн.грн.). 

 

2. За рахунок коштів субвенції державного бюджету місцевим бюджетам 
на соціально-економічний розвиток окремих територій  в районі реалізовані 6 
заходів  на загальну суму  2,1 млн. грн., у тому числі: 

- капітальний ремонт спортивного залу (заміна вікон) Більмацької 
спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів «Інтелект» ; 

- капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу 
«Сонечко»; 



- реконструкція вуличного освітлення в с. Смирнове, с. Олексіївка,         
с. Титове; 

- капітальний ремонт покрівлі спортзалу Благовіщенської ЗОШ І-ІІІ ст.; 
- капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури  в с. Ланцеве; 
- капітальний ремонт спортивного залу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

(заміна вікон). 
3. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 
у 2017 році: 

- по Комиш - Зорянській   громаді  виконано 4 заходи  на загальну суму  
4,8 млн.грн. 

- по  Смирновській громаді  виконано 9 заходів на загальну суму                
4,2 млн.грн. 

4. За рахунок коштів обласного бюджету, коштів місцевого бюджету та 
інших коштів: 

- в Комиш-Зорянській ОТГ реалізовано 9 заходів на загальну суму                
7,4 млн.грн.; 

- в Смирновській ОТГ реалізовано 1 захід на 0,6 млн.грн.          
5. За рахунок коштів місцевих  бюджетів реалізовано: 

- Більмацькою селищною радою -  41 захід на загальну суму                   
6,1 млн.грн.; 

-  Новоукраїнською сільською радою - 7 заходів на загальну суму                  
3,4 млн.грн.. 

Залучення інвестицій є пріоритетним у діяльності райдержадміністрації 
на 2018 рік. 
 

Децентралізація  
 

 Перспективним планом формування територій громад Запорізької 
області по Більмацькому району передбачене утворення трьох спроможних 
територіальних громад.  В результаті спільних заходів щодо впровадження 
процесів децентралізації влади з боку районної державної адміністрації та 
органів місцевого самоврядування, у 2015 році в районі утворено Комиш-
Зорянську селищну об'єднану територіальну громаду та Смирновську 
сільську об'єднану територіальну громаду.  Утворення двох об'єднаних 
територіальних громад дало змогу у 2016-2017 роках залучити в район 
додаткові інвестиції на розвиток їх інфраструктури з державного бюджету 
близько 23,0 млн.грн та 9,6 млн.грн з обласного бюджету.  
           У 2017 році  в районі продовжувалася робота щодо створення третьої  
Більмацької об'єднаної територіальної громади з адміністративним центром в 
смт.Більмак. Протягом 2015-2017 років проводилося громадське обговорення 
зазначеного питання, за участю керівництва райдержадміністрації по всіх 
сільських радах, що не увійшли до складу вже утворених ОТГ.  На сьогодні 
прийняті рішення про надання згоди на об'єднання в Більмацьку громаду 
Більманською сільською радою (у 2015 році),  Гусарківською та 
Мар'янівською сільськими радами (у 2016 році). Вершинською,  



Новоукраїнською та Смілівською сільськими  радами  не надано згоду на 
добровільне об'єднання  в Більмацьку об'єднану територіальну громаду.  Але, 
в свою чергу, Новоукраїнською сільською радою та Смілівською сільською 
радою у 2017 році прийняті рішення про добровільне об'єднання в 
Новоукраїнську територіальну громаду з центром у с.Новоукраїнка. 
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.10.2017 №536 
затверджено висновок щодо відповідності Конституції та законам України 
проектів рішень стосовно добровільного об'єднання територіальних громад 
Новоукраїнської та Смілівської сільських рад Більмацького району 
Запорізької області у Новоукраїнську сільську об'єднану територіальну 
громаду Більмацького району Запорізької області. На сьогодні обласною 
державною адміністрацією направлене звернення до ЦВК щодо призначення 
виборів в Новоукраїнській ОТГ. 

 У зв'язку з тим, що об'єднання в Новоукраїнську сільську територіальну 
громаду відбувається не за перспективним планом формування територій 
громад Запорізької області, питання щодо клопотання перед 
облдержадміністрацією про внесення до нього змін було винесене на 
засідання робочої групи з підтримки та впровадження заходів з 
добровільного об'єднання територіальних громад Більмацького району 
Запорізької області, що відбулося 07.12.2017. За результатами голосування 
більшість присутніх членів робочої групи підтримали зазначену пропозицію, 
зважаючи на одностайне рішення жителів Новоукраїнської та Смілівської 
сільських рад об'єднатися в Новоукраїнську ОТГ.   

 
Будівництво 

 

          Протяжність автодоріг загального користування по Більмацькому 
району складає 298,5 км, з них доріг загального користування місцевого 
значення -242,6 км (88,6 км обласні та 154 км районні).  
        По території Більмацького району проходить автомобільна дорога 
державного значення Т-08-03 Запоріжжя-Маріуполь.  Траса збудована ще у 
1965 році. З самого початку свого існування вона відігравала важливу роль у 
мережі автомобільних доріг Запорізької області, оскільки з’єднувала 
обласний центр зі східними та південно-східними районами, а також з 
Донецькою областю. Проте, незважаючи на таку важливість, на цій трасі 
проводився лише, так званий, «ямковий ремонт». Внаслідок цього, а також 
через просування великої кількість важкого транспорту, вона опинилася у 
вкрай занедбаному стані, а окремі її ділянки взагалі зруйновані. Експерти 
внесли її до четвірки найгірших доріг України. 

Я, як голова райдержадміністрації і депутат обласної ради, неодноразово 
звертався з клопотанням до вищих органів влади з приводу необхідності 
проведення капітального ремонту дороги.  На сьогодні питання щодо 
проведеня ремонтних робіт вирішено позитивно, ремонтні роботи на на трасі 
Запоріжжя-Маріуполь проводяться. 



Автомобільні дороги загального користування місцевого значення 
Більмацького району до 01.01.2018 перебували у віданні Служби 
автомобільних доріг у Запорізькій області, утримання та ремонти дорожнього 
покриття яких проводилися філією ДП «Куйбишевський райавтодор» згідно 
із затвердженими планами на відповідний період.  
         За Програмою розвитку автомобільних доріг загального користування 
Запорізької області на 2017 рік Більмацькому району на експлуатаційне 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення 
(враховуючи зміни та доповнення) були передбачені кошти в сумі 4,6 
млн.грн., фактично виділені 1,8 млн.грн. За наданими органами місцевого 
самоврядування району пропозиціями, райдержадміністрацією був 
підготовлений та поданий до Служби автомобільних доріг у Запорізькій 
області перелік об'єктів по першочерговості виконання робіт.  До переліку 
включені аварійні ділянки автодоріг по маршрутах руху шкільних автобусів, 
автомобілів швидкої допомоги та інших служб життєзабезпечення населення, 
громадського автотранспорту. 
          У зв'язку з блокуванням роботи Облавтодору з червня 2017 року, 
виконання заходів Програми розвитку автомобільних доріг загального 
користування Запорізької області перебувало під загрозою. В результаті 
численних звернень райдержадміністрації як до керівництва обласної 
державної адміністрації так і Служби автомобільних доріг у Запорізькій 
області, в листопаді дорожні роботи на автодорозі Комиш-Зоря-Кузнецівка-
Зачатівка (в межах району) були відновлені ДП «Куйбишевський 
райавтодор» спільно із субпідрядною приватною дорожньою фірмою. Це 
дало змогу пришвидшити реалізацію заходів та освоєння коштів, 
передбачених Більмацькому району за Програмою розвитку автомобільних 
доріг загального користування Запорізької області. В рамках виконання 
Програми у 2017 році проведено 3,3 тис.кв.м ямкового ремонту на 2-х 
автодорогах загального користування місцевого значення, освоєно 1,6 
млн.грн.  
         З 01.01.2018 обласні та районні автомобільні дороги загального 
користування району передані зі сфери управління Служби автомобільних 
доріг до сфери управління обласної державної адміністрації. В ході 
підготовчої роботи районною державною адміністрацією із залученням 
представників Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, ДП 
«Запорізький облавтодор» був проведений огляд  автодоріг загального 
користування місцевого значення району на відповідність інвентаризаційним 
відомостям, складеним Службою автомобільних доріг у Запорізькій області.       
Інформація про результати огляду та виявлені недоліки по кожній автодорозі 
направлені до Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації.  
        Питання ремонту та утримання доріг загального користування місцевого 
значення є пріоритетним завданням на 2018 рік та знаходиться на 
першочерговому контролі в райдержадміністрації. Обласною державною 
адміністрацією проведено розподіл коштів на ремонт і утримання 



автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2018 рік 
за рахунок субвенції з Державного дорожнього фонду. Розподілом 
заплановане фінансування 242,6 км доріг загального користування місцевого 
значення Більмацького району на експлуатаційне утримання в сумі 11 млн 
159 тис.грн. та на поточний і середній ремонт в сумі 6 млн. 65 тис.грн.   
         Райдержадміністрацією спільно з філією ДП «Куйбишевський 
райавтодор» та сільськими, селищними радами опрацьовується питання щодо 
визначення Переліку об'єктів для фінансування за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах на 2018 рік в частині доріг загального 
користування місцевого значення по Більмацькому району.   
         Протяжність вулиць та доріг комунальної власності району становить 
336,94 км, з яких 227,31 км з твердим покриттям. На утримання та ремонт 
автомобільних доріг комунальної власності у 2017 році за рахунок коштів 
селищних та сільських бюджетів використані кошти в сумі 3 284,454 тис.грн., 
в тому числі на капітальний ремонт – 1 949,548 тис.грн, та поточний – 
1 334,906 тис.грн. Також, за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури 
об'єднаних територіальних громад використані кошти в сумі 1 422,676 
тис.грн на капітальний ремонт доріг комунальної власності Смирновської 
ОТГ. 
       Протягом 2017 року райдержадміністрацією вживалися заходи щодо 
покращення стану житлового будівництва.   У 2017 році підготовлено та 
видано мешканцям району 10 будівельних паспортів забудови земельної 
ділянки на будівництво індивідуальних житлових будинків, господарських 
будівель та споруд (у 2016 році – 5). Протягом 2017 року в районі введено в 
експлуатацію 2 приватні індивідуальні житлові будинки загальною площею 
229,4 кв.м. 

З метою активізації житлового будівництва у районі 
райдержадміністрацією здійснюється фінансування спеціальних житлових 
програм. В районі діє цільова районна програма підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі «Сільське подвір'я». Для реалізації Програми 
у 2017 році мешканцям району надано кредитів на суму 199,8 тис.грн, з яких 
кошти спеціального фонду Більмацького району – 26,7 тис.грн.  

При підтримці Програми протягом 2017 року: 
– придбано 1 житловий будинок загальною площею 91,6 кв.м.; 
– реконструйовано (добудовано) 1 житловий будинок загальною 

площею 83,2 кв.м. 
Для фінансування Програми у 2018 році передбачені в спеціальному 

фонді бюджету району 30 000,00 грн.  
 
 
 
 



Містобудування   

В районі проводиться робота щодо регулювання планування, забудови 
та раціонального використання території шляхом розроблення містобудівної 
документації на населені пункти.  Замовлено розроблення Генеральних 
планів населених пунктів суміщених з планом зонування території по 
Більмацькій, Комиш-Зорянській селищним, Новоукраїнській та Гусарківській 
сільських радах на 6 населених пунктів району (смт.Більмак, смт.Комиш-
Зоря, с.Трудове, с.Новоукраїнка, с.Гоголівка, с.Гусарка). Загальна сума 
коштів, профінансованих з місцевих бюджетів органів місцевого 
самоврядування району у 2015 році на розроблення містобудівної 
документації склала 201 тис. 345 грн. Протягом 2016 року органами 
місцевого самоврядування профінансовані на зазначені цілі кошти в сумі 546 
тис. 547 грн. На 2017 рік в місцевих бюджетах сільських, селищних рад по 
району  були передбачені кошти в сумі 847 тис.грн.., профінансовані 541 тис. 
599 грн. 

На сьогодні містобудівна документація на села Новоукраїнку та 
Гоголівку затверджена, по смт.Більмак завершується процедура громадських 
слухань, по смт. Комиш-Зоря знаходиться на доопрацюванні після 
завершення громадських слухань, по с.Трудове повернуто на доопрацювання 
та усунення зауважень, по с.Гусарка – в розробці.  
         Підвищення ролі містобудівельної діяльності є питанням актуальним і 
першочерговим для розвитку селищ та сіл району. Нові й оновлені 
генеральні плани створюють умови для залучення інвестиційних коштів. Так 
як впровадження в дію містобудівної документації є вкрай актуальним для 
реалізації державної містобудівної політики на території району, 
райдержадміністрацією розроблено нову Програму розроблення, оновлення 
планувальної документації Більмацького району Запорізької області на 2018-
2020 роки. На 2018 рік заплановано замовити оновлені генеральні плани 
населених пунктів Смирновською ОТГ на села Смирнове, Олексіївку та 
Вершину Другу, та Мар'янівською сільською радою на село Мар'янівку. 
 

Житлово-комунальне господарство 
 

Організація ефективного управління в сфері обслуговування житлового 
фонду в районі базується на залученні власників до управління через 
створення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків. 
Житлові будинки, в яких створено об’єднання співвласників становлять  56% 
загальної кількості багатоквартирних будинків району. На сьогодні в районі 
діє 28 об’єднань: 20 - у селищі Більмак, 7 – у селищі Комиш-Зоря та 1 -у селі 
Трудове.    

Житлово-комунальні послуги на території району надають  4 комунальні 
підприємства.   

В ході моніторингу за станом питного водопостачання району, у 2017 
році членами районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення 
здійснене обстеження об'єктів централізованого водопостачання с.Гоголівка  



та  відібрані проби води для проведення лабораторного дослідження. Також, 
райдержадміністрацією був запроваджений з виїздом на місце моніторинг 
стану робіт з реалізації інвестиційних проектів у сфері централізованого 
водопостачання, які реалізувалися у 2017 році Новоукраїнською сільською 
радою в с.Гоголівка та Новоукраїнка. 

Соціальний захист громадян 
 

Одним з основних напрямків діяльності районної державної 
адміністрації  є забезпечення реалізації державної політики щодо надання 
державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам, ветеранів війни та праці, допомоги особам, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України і районів 
проведення антитерористичної операції. 

Зважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в країні, велику 
увагу райдержадміністрація приділяла соціальному захисту населення, в 
тому числі дітей. 

Соціальний захист дітей і подолання бездоглядності та безпритульності 
серед них, є предметом постійної уваги районної державної адміністрації. 
Так, у 2017 році службою у справах дітей райдержадміністрації було 
здійснено 26 профілактичних рейдів, під час яких виявлено 8 дітей, що 
перебували у стані бездоглядності, 6 дітей вилучено з небезпечного 
середовища. 

Станом на 01.01.2018 на обліку служби у справах дітей перебуває 41 
дитина, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах  та 63 
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Протягом 2017 року на первинний облік  взято 6 дітей, які залишилися 
без батьківського піклування, 3 повернуто на виховання матері, 1 влаштовано 
в прийомну сім’ю, 2 дітей тимчасово перебувають в Комунальному закладі 
«Більмацька центральна районна лікарня». 

Службою проводиться робота, основним напрямом якої є розвиток 
сімейних форм виховання дітей, що не мають батьківської опіки. Так, на базі 
прийомної сім’ї у листопаді 2017 року створено дитячий будинок сімейного 
типу, до якого було довлаштовано 2 дитини. Також одна прийомна сім’я була 
поповнена 2 дітьми. На сьогодні у районі в сім’ях опікунів, піклувальників 
проживає 26 дітей, функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 12 
дітей, та 1 дитячий будинок сімейного типу, де виховується 5 дітей. 

Протягом 2017 року пільгами було охоплено 5 тисяч 114 осіб на суму 2,5 
млн. грн., з них компенсації за користування житлово-комунальними 
послугами 1 млн. 81 тис.грн.  
       На обліку в Єдиному Державному реєстрі осіб, які мають право на 
пільги, перебувають 103 багатодітних сім’ї, у яких виховується 358 дітей. 

Із загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років (1135 осіб) (за 
винятком дітей, які проживають на території Комиш-Зорянської та 



Смирновської об’єднаних територіальних громад), майже 53,8% потребують 
соціальної уваги та підтримки.  

Протягом звітного року за рахунок усіх джерел фінансування, послугами 
оздоровлення та відпочинку охоплено 821 дитину (72,3% від загальної 
кількості дітей шкільного віку). Середньообласний показник склав 60,3%. 

У 2017 році оздоровлено дітей пільгових категорій: 
10 - за рахунок коштів державного бюджету,  
20 - за кошти обласного бюджету;  
15 – направлено центральною районною лікарнею;  
8 - за рахунок коштів місцевих бюджетів Більмацької селищної, 

Мар’янівської та Вершинської сільських рад.  
На проведення літньої оздоровчої кампанії у звітному році здійснено 

видатків на суму 357,2 тис. грн. (порівняно із запланованими 350 тис. грн.), в 
тому числі кошти місцевого бюджету – 58,0 тис. грн. (із них на повне 
погашення вартості путівок - 48,0 тис. грн.) та 299,2 тис. грн. – позабюджетні 
кошти (кошти профспілок, кошти установ та організацій, батьківські, 
спонсорські). На підвіз дітей до місця оздоровлення та у зворотному 
напрямку здійснено видатків на суму 10,0 тис.грн. 

Певна робота по оздоровленню дітей була проведена і в обʼєднаних 
територіальних громадах. За рахунок власних і залучених коштів 
оздоровлено 122 дитини Смирновської територіальної громади. Відсоток 
оздоровлення склав 37,89% від загальної чисельності дітей. 

У 2017 році Мелкозьоровій Ірині Дмитрівні (с.Благовіщенка) та 
Москальковій Раїсі Михайлівні (с.Титове) Указом Президента України 
присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». 

Протягом 2017 року до управління соціального захисту 
райдержадміністрації за призначенням  житлових субсидій    звернулось  3 
тисячі 337 сімей. 

Субсидію для відшкодування витрат на придбання твердого побутового 
палива та скрапленого  газу призначено 2807 сім’ям на 7537,1 тис. грн. 
Субсидію на оплату житлово - комунальних послуг нараховано 3446 сім’ям 
на суму 7652,8 тис. грн. У 2017 році державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям отримали 206 сімей на загальну суму 7621,1  тис. 
грн., державну допомогу сім’ям з дітьми – 1051 сім’я на суму 16644,8 
тис.грн., державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю віком до 18 років - 279 осіб  на суму  5462,0  тис. грн.. 

Протягом 2017 року санаторно-курортне лікування отримали 50 осіб з 
інвалідністю. 

Державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю віком до 18 років  отримали 279 осіб  на суму  5462,0  
тис. грн. 

Допомогу особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу та за висновком лікарської комісії 
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, отримали  45 
осіб на суму 755,7  тис. грн. 



Матеріальну допомогу військовослужбовцям, звільненим з військової 
строкової служби, – 28 осіб на суму 50,6 тис.грн.             

Заборгованість по соціальних виплатах в районі відсутня.                       
Робота щодо соціального супроводу учасників АТО та їх сімей 

продовжується та є пріоритетною у нашій діяльності. 
Станом на 1 січня 2018 року  на обліку  в  управлінні  перебуває  239  

учасників АТО,  з них 3 особи з інвалідністю. 
Увага цій категорії громадян приділяється систематично. У нашому 

районі в одному із перших в області організовано вшанування загиблих: 
встановлення меморіальних дошок на будівлях Більмацької ЗОШ «Інтелект», 
Шевченківської ЗОШ, ДНЗ «Чубарівський  центр професійно-технічної 
освіти», де навчалися Герої-земляки, присвоєння їх імен вулицям селища 
Більмак, облаштування на Меморіалі Слави в райцентрі знакового каменю, 
де буде встановлено пам’ятник землякам, які загинули, захищаючи цілісність 
і незалежність нашої Батьківщини. 

Управлінням соцзахисту забезпечено надання членам сімей загиблих 
воїнів компенсації вартості житлово-комунальних послуг та твердого палива 
і скрапленого газу у розмірі 50 % знижки в межах норм, передбачених 
чинним законодавством. 

Протягом 2017 року 3 учасники АТО - особи з інвалідністю внаслідок 
війни  отримали щомісячну адресну допомогу: 2 особи (ІІІ група) на суму  
500 грн., 1 особа (ІІ група) – 700 грн. 

До Дня захисника Вітчизни щорічну адресну допомогу отримали всі  
учасники бойових дій в зоні АТО на загальну суму 118 тис. грн.  

Всі вони та сім’ї загиблих учасників АТО отримали компенсацію за 
придбання твердого палива та скрапленого газ по 1621,5 та 1081,0 грн. 
відповідно. 

Послуги психологічної реабілітації  отримали  2 особи, професійну 
адаптацію – 4 особи,  санаторно - курортне  лікування – 9 осіб.  

На сьогодні вжито заходи щодо отримання учасниками 
антитерористичної операції земельних ділянок. Протягом 2017 року                
9 учасників АТО отримали право власності на земельну ділянку, 1 – отримав 
компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням документації із землеустрою 
на суму 1656,58 грн., 16 – очікують виплати, 50 пакетів документів 
знаходяться на стадії розробки проекту землеустрою. 
 Інваліду війни ІІ групи з числа військовослужбовців, який брав 
безпосередню участь в АТО та потребує поліпшення житлових умов, 
Волкову Олександру Олександровичу надана грошова компенсація у розмірі 
883,4 тис.грн. для придбання житла. 

Для того, щоб учасники АТО та їх сім’ї мали можливість оперативно 
вирішити свої проблеми, при райдержадміністрації створено та працює 
Центр допомоги учасникам АТО. Спеціалістами, які входять до складу 
Центру, надається всебічна консультативна та практична допомога 
учасникам АТО. 



В минулому році проведено низку заходів для дітей учасників АТО: 
поїздки в літній період на море, вручення новорічних подарунків, надання 
матеріальної допомоги тим, хто пішов до першого класу. 

На рівні держави значна увага приділяється оздоровленню учасників 
АТО. Так протягом минулого року санаторно-курортне лікування отримали 5 
учасників, 9 осіб пройшли психологічну реабілітацію на базі санаторіїв.  

На обліку в УСЗН знаходиться 3 тисячі 100 вимушено переміщених осіб, 
з них на території Комиш-Зорянської ОТГ 639 осіб, Смирновської ОТГ – 370 
осіб. 

У 2017 році  виплачено 4,3 млн. грн. щомісячної адресної допомоги 
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. 

В минулому році Більмацький район активно долучився до збору 
гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки, які постраждали внаслідок 
артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків 

Райдержадміністрацією налагоджено співпрацю з питань соціального 
захисту населення з об’єднаними територіальними громадами, сільськими, 
селищною радами. 

Наразі жителям сіл немає необхідності звертатися до управління 
соцзахисту з питань отримання субсидій, пільг чи державних соціальних 
допомог. Подати заяву можна уповноваженим особам сільських рад чи у 
відділ прийому громадян обʼєднаних територіальних громад. 

Пріоритетними напрямами роботи райдержадміністрації з питань 
соціального захисту населення на 2018 рік є: 

- забезпечення пільгових перевезень громадян в приміському 
автомобільному транспорті; 

- оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують соціальної 
підтримки та уваги.  

 
 

Медицина 
 

Здоров'я людини – це найвища цінність. 
Діяльність закладів охорони здоров’я району була направлена на 

виконання нормативно-правових актів щодо проблем охорони здоров’я, 
покращення якості медичної допомоги, виконання державних, обласних, 
районних програм, забезпечення охорони материнства й дитинства, надання 
невідкладної допомоги, зміцнення матеріально-технічної бази, раціональне 
використання наявних матеріальних ресурсів, кадрового потенціалу. 

Одним із основних напрямків у діяльності райдержадміністрації було і 
залишається забезпечення стабільної роботи системи охорони здоров'я, 
підвищення якості та доступності медичного обслуговування населення. 



Медичну допомогу населенню Більмацького району надають                
4 комунальні заклади (28 лікувально –профілактичних установ). 

Загальний обсяг асигнувань по галузі охорони здоров’я  Більмацького 
району за  2017 рік склав 22 мільйони  898 тис. грн. 

Фінансування на одного жителя району склало 992 грн. 
На фінансування регіональних та цільових програм районного бюджету  

витрачено 1527 тис. грн. 
       На пільгове лікування хворих витрачено 40 тис. грн. 

Проліковано ветеранів війни: стаціонарно в центральній районній 
лікарні 57 хворих, стаціонарно на дому  50 ветеранів, амбулаторно – 311 осіб 

Забезпечено штучними кришталиками ока  – 35  чоловік, слуховими 
апаратами  - 4.  

Пільгове зубопротезування отримали 3 ветерани на суму 10 тис. грн. 
На пільгове лікування ветеранів війни за  2017 рік використано –            

26   тис.грн. 
За 2017 рік прибули молоді спеціалісти -  3 лікаря та 2 середніх 

медпрацівника.  
З метою поліпшення матеріально-технічного стану лікувальних закладів 

району був зроблений поточний ремонт рентген- кабінету Більмацької ЦРЛ 
на суму 13,3 тис.грн. 

 В центральній районній лікарні тривалий час користувалися застарілим 
флюрографічним апаратом. В минулому році  депутатські кошти та кошти 
районного бюджету були спрямовані на придбання для центральної районної 
лікарні цифрового рентген-діагностичного цифрового комплексу ( КРДЦ-02-
Альфа) вартістю 2 млн. 200 тис.грн. Придбане нове обладнання надасть 
можливість забезпечити точне, різнобічне та якісне обстеження органів 
людини. Якщо завдяки придбаному діагностичному комплексу буде 
врятоване хоч одне життя, то ідея його придбання не була марною.  

 А я переконаний, що встановлення завдяки сучасному обладнанню 
точного діагнозу – запорука здоров’я кожної людини нашого району. 

Через зношеність котельні тривалий час у приміщеннях центральної 
районної лікарні не забезпечувався нормальний температурний режим. 

Після вивчення стану справ було запропоновано перейти на 
альтернативні види палива шляхом встановлення  модульної котельні, котли 
якої працюють на пелетах. 

Котельню передано в оренду ТОВ «Біо-Агро», яке за власні кошти 
провело реконструкцію котельні і в подальшому надаватиме лікарні послуги 
з теплопостачання з використанням альтернативних видів палива, що  дасть 
змогу отримати  більше тепла. 

 В 2018 році пріоритетним напрямком у сфері медицини є реформування 
первинної медико –санітарної допомоги. 
 

 
 



Освіта 
 

Відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, 
педагогічними колективами забезпечено виконання основних завдань, 
спрямованих на розвиток освіти району.  

У 2017 році збережено мережу дошкільних, загальноосвітніх  та 
позашкільних навчальних  закладів  району. 

Серед основних подій - це створення комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр», який розпочав свою роботу з 1 січня 2018 
року. 

Головними завданнями Центру  є:  
- проведення комплексної оцінки розвитку з метою визначення 

особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, 
розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей 
організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних 
можливостей психофізичного розвитку дитини; 

- надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими 
освітніми потребами;  

- надання консультацій, методичної допомоги та взаємодія з 
педагогічними працівниками навчальних закладів та батьками дітей з 
особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання 
психолого-педагогічної допомоги таким дітям та питань організації 
інклюзивного навчання. 

До послуг відвідувачів  сенсорна кімната,  гімнастична зала та кімната 
вчителя-логопеда. 

Школа – це навчально-виховний, соціальний та культурний центр будь-
якого населеного пункту. Найголовніше в школі – це здорові діти.  В районі 
приділяється значна увага розвитку фізичної культури та спорту. Діти 
займаються спортом відвідуючи спортивні секції Дитячо-юнацької 
спортивної школи.   В минулому році проведено відкриті районні змагання з 
міні-футболу, шахів шашок, настільного тенісу, волейболу. Протягом року 
проведено низку турнірів з футболу. Діти району ставали призерами та 
переможцями обласних змагань. 

Сучасна українська школа ставить нові вимоги до проведення уроків 
фізичної культури, спортивного знаряддя та приміщень. Шлях до здорового 
життя починається з перших кроків у шкільному спортзалі. 

Проблема ремонту спортивного залу Більмацької спеціалізованої 
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів «Інтелект» існувала вже не один рік. 
Проте довгий час не вирішувалася через брак коштів в районі.  

В минулому році вдалося залучити кошти з Державного бюджету в сумі 
1 млн. 10 тис. грн. до об’єднаного бюджету району, в тому числі і для  
проведення ремонтних робіт приміщення спортивного залу цієї школи. 

Проведена реконструкція вікон приміщення забезпечує дотримання, 
насамперед,  теплового режиму в спортзалі, продовжить термін експлуатації 



будівлі, а це в свою чергу забезпечить більш сприятливі умови для зайняття 
спортом, підвищить бажання учнів займатися фізичним вдосконаленням та 
покращить в цілому естетичний вигляд будівлі.  

З метою забезпечення безпечного підвозу дітей до шкіл на начання 
спільними зусиллями керівництва райдержадміністрації, депутатів обласної 
ради, сільських, селищних голів вирішено питання та придбано шкільні 
автобуси для шкіл розтащованих на території Комиш-Зорянської селищної, 
Смирновської, Новоукраїнської та Смілівської сільських рад. 
Новоукраїнській загальноосвітнй  школі вручено ключі від автобуса нової 
модифікації – туристичний автобус, яким буде зручно  не тільки підвозити 
дітей із села Смілого, але здійснювати подорожі  та екскурсії, підготовлено 
також гаражне приміщення.  

Пріоритетними напрямками в 2018 році в сфері освіти це впровадження 
концепції «Нова українська школа»  та забезпечення інклюзивної освіти 
дітей з особливими освітніми потребами. 

 
Культура і туризм 

 

Протягом 2017 року діяльність закладів культури району, професійних                       
та аматорських художніх колективів була спрямована на забезпечення 
виконання в районі державної політики в галузі культури  та охорони 
культурної спадщини, задоволення культурних та  духовних потреб 
населення району. 

У звітному році збережена базова мережа закладів культури.  
В  районі  налічується 1 народний майстер, 4 самодіяльних художники, 2 

фотохудожника, 43  майстри  декоративно-прикладного  мистецтва. 
Художні колективи району протягом 2017 року взяли участь у 14  

обласних та 3 Всеукраїнських культурно - мистецьких  заходах та конкурсах.   
Фінансування діяльності закладів культури здійснювалось з місцевого 

бюджету. Кошторис за 2017 рік склав  3,5 млн. гривень.  
Проводилась певна робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів культури. 
За звітний період Більмацькою селищною радою придбано та передано в 

користування Трудівському сільському клубу комп’ютер та 
звукопідсилювальна апаратура на суму 35000 гривень 

Проведено поточний ремонт покрівлі дитячої музичної школи, а також 
частини даху районного Будинку культури. Проведено роботи по 
переобладнанню та утепленню приміщень районного Будинку культури для 
занять хореографічних колективів (встановлено європластикові дверні 
блоки), поточному ремонту приміщень дитячої художньої школи та дитячої 
бібліотеки. 

На сприяння розвитку туризму та формуванню туристичного іміджу 
району:  



- в мережі Internet висвітлені туристично-привабливі об’єкти, в 
центральній районній бібліотеці функціонує туристично-інформаційний 
стенд; 

- у відділі обслуговування Більмацької центральної районної бібліотеки 
організована книжкова виставка «Степова перлина України: Запорізький 
край». Вона в повній мірі розкриває туристичні маршрути та об’єкти нашої 
краю, унікальні пам’ятки історії, біографію видатних людей, книги земляків, 
буклети, карти, схеми; 

- на обласному семінарі-практикумі за темою «Бібліотека як складова 
туристичного простору, в ході презентацій виставок по туризму, на яких було 
розкрито туристичні об’єкти кожного району, Більмацький район був 
презентований такими туристичними маршрутами як археологічний та 
історичний об’єкти «Більмак Могила», «Кам’яні могили», районний 
краєзнавчий музей імені Гудіни, зелена садиба В.М.Саєнка;  

- в с. Смирнове створено музей сільськогосподарської техніки. Протягом 
2017 року відкрито пам’ятник жертвам політичних репресій 30-х років, на 
громадських засадах музей радіотехніки, музей народного побуту та одягу. 
 

Цивільний захист 
 

З метою захисту населення району від впливу надзвичайних ситуацій 
природного, техногенного та воєнного характеру та їх наслідків, проведена 
інвентаризація 4 із 6 протирадіаційних споруд (далі ПРУ). На 2 два інші ПРУ 
підготовлені та подані матеріали щодо їх списання, як таких, що не 
відповідають нормативним вимогам або помилково обліковані. Проведена 
робота щодо приведення у готовність до прийому захищуваних 56 захисних 
споруд цивільного захисту, які наразі використовуються підприємствами, 
організаціями та установами, як підвальні приміщення. 

З метою недопущення надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки 
населення організовується знешкодження вибухонебезпечних предметів 
часів Другої світової війни. Так у 2017 році було подано 4 заявки і виділено 
240 л бензину (знешкоджено 1 мінометну міну 82 мм, 2 артилерійські 
снаряди 120 мм та один артилерійський снаряд 152 мм часів другої світової 
війни). 

Для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 
наслідків, у разі виникнення, проведена робота щодо нарощування 
матеріально – технічного резерву. У минулому році матеріально-технічний 
резерв було поповнено на 690 л бензину, 1980 л дизельного пального, 50 
листів шиферу та  2 кг шиферних цвяхів на загальну суму 74514 грн. На 
сьогодні у матеріальному резерві зберігається 4920 л дизельного пального, 
1070 л бензину А–92, 208 листів шиферу та 15,0 кг шиферних цвяхів.  

Також був створений резервний фонд районного бюджету, який у 2017 
році складав 150,0 тис. грн. (0,1% бюджету району). 



Пріоритетний напрям діяльності в 2018 році забезпечення безпеки 
життєдіяльності населення району.   

Робота з військовими формуваннями 
 

Районною державною адміністрацією постійно проводилася і 
проводиться робота з питань надання допомоги військовим формуванням, які 
дислоковані на території району.  

Надана допомога в облаштуванні особового складу протитанкового 
артилерійського дивізіону 40-ї артилерійської бригади та 27-ї реактивної 
артилерійської бригади. З командирами постійно підтримується зв’язок, 
спільно вирішуються нагальні питання. 

В минулому році, розглянувши звернення командира 27-ї реактивної 
артилерійської бригади щодо допомоги в зберіганні продуктів харчування, 
вирішено питання та передано військовим морозильну камеру та 
холодильник.   

Неодноразово райдержадміністрацією проводились благодійні акції по 
збору овочів та фруктів військовим. 

Протягом тривалого часу Більмацька райдержадміністрація була  
закріплена відповідальною за забезпечення функціонування посиленого 
контрольно-пропускного пункту «Більмак». Разом з Радою оборони району , 
благодійним фондом «Розвиток нашого краю» вирішувалися питання щодо 
матеріально-технічного та господарського забезпечення, опалення в зимовий 
період контрольно-пропускного пункту, організації харчування бійців. 
Завдяки вжитим заходам  військовослужбовцям забезпечувались належні 
умови для несення служби та відпочинку.  

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації в 
березні припинено функціонування КПП «Більмак» і проведено роботи щодо 
передачі матеріально-технічних цінностей на відповідальне зберігання в 
готовності негайного розгортання блок-посту в разі необхідності. 
Розпорядженням голови облдержадміністрації Більмацька 
райдержадміністрація разом з Розівською закріплена відповідальною за 
Розівським контрольно-пропускним пунктом, якому також надається 
посильна допомога.  

Також постійно підтримується Більмацько-Розівський об’єднаний 
військовий комісаріат. Не залишається поза увагою жодне звернення 
керівництва військкомату. В минулому році надавалась допомога на 
придбання паперу, канцелярських товарів, витратних матеріалів для 
оргтехніки, бензину. 

Військовослужбовці запрошуються до участі в культурно-масових 
заходах під час відзначення свят.   

Відповідно Указу Президента України та розпорядження голови 
облдержадміністрації в жовтні минулого року за райдержадміністрацією 
закріплені підшефні військова частина Збройних Сил України А 3220 та 
А1965.  



На сьогодні розробляється Програма сприяння розвитку матеріально-
технічної бази, соціальної, інформаційної та організаційної підтримки 
підшефних військових частин та План спільних заходів щодо надання 
допомоги. 

В подальшому з військовими підрозділами плануємо підтримувати 
постійний зв’язок. 

Підсумок 
 

  
Підсумовуючи результати роботи за рік з упевненістю можна сказати, 

що в цілому нам вдалося зробити багато важливих справ, забезпечити 
стабільну суспільно-політичну  в районі, вчасно і гідно реагувати на 
реформи, запропоновані державою. 

Хочу висловити слова щирої вдячності всім мешканцям району, 
народному депутату України О.С.Пономарьову та його помічникам, 
депутатам обласної, районної, селищної та сільських рад, голові районної 
ради, селищним та сільським головам, керівникам підприємств, фермерських 
господарств, підприємцям, працівникам організацій та установ, волонтерам, 
працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації за 
сумлінну напружену роботу, активну громадянську позицію та сподіваюся на 
розуміння і подальшу підтримку всієї Більмацької громади.  

Запорукою наших досягнень та перемог може бути лише подальша 
конструктивна співпраця усіх ланок влади, органів місцевого 
самоврядування, господарського комплексу та громадських формувань 
району. 

Впевнений, що ми всі разом, крок за кроком, й надалі будемо процювати 
над тим, щоб наш район розвивався, був квітучим та затишним для нас та 
наших дітей. 


