
Звіт  
голови Мелітопольської районної державної адміністрації  

про проведену роботу у 2017 році 
 

Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» 
надається  звіт про роботу Мелітопольської районної державної адміністрації 
у 2017 році. 

Робота райдержадміністрації у звітному періоді була спрямована на 
забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району, 
ефективного використання наявних ресурсів, сприяння залученню 
інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки, вирішення 
актуальних проблем району, поліпшення добробуту та  соціального захисту 
населення.  

На підставі статті 17 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», у 2017 році райдержадміністрацією були розроблені та подані 
на затвердження районною радою 12  програм та внесено зміни до 24 діючих 
програм. 

Виконання відповідних заходів та програм сприяло стабілізації 
соціально-економічного та культурного розвитку району, підвищенню рівня 
фінансово-бюджетної дисципліни, вирішенню соціальних питань. 

Запорукою сталого розвитку, безперечно, є збалансований бюджет, 
тому головним завданням райдержадміністрації в галузі бюджету та фінансів 
було розроблення саме такого бюджету та робота, спрямована на його 
виконання. 

Обсяг доходів зведеного бюджету району за 2017 рік, з урахуванням 
трансфертів з державного бюджету, склав 406,861 тис. гривень, що на 37 % 
більше ніж у 2016 році. 

По загальному фонду зведеного бюджету надійшло 140 815,7 тис. грн 
власних надходжень, що перевищує надходження минулого року на 16,6 %. 

Планові показники власних надходжень зведеного бюджету району 
виконані всіма місцевими бюджетами району, крім бюджету Мордвинівської 
сільської ради, де  недовиконання склало 35,5 тис. грн. ( 96,6 %.) 

Найбільший відсоток (більше ніж 150 %) виконання досягли такі 
сільські ради, як  Світлодолинська (169,9 %) та Фруктовська  (158,8 %). 

Найбільш наповнюючими джерелами дохідної частини місцевих 
бюджетів є : 

- податок та збір на доходи фізичних осіб (надійшло 72 544,3 тис. грн — 
51,6 % обсягу надходжень загального фонду 2017 року); 

- єдиний податок (надійшло 29 326,7 тис. грн — 20,8 %); 
- плата за землю (надійшло 20 742,1 тис. грн — 14,7 %); 
- акцизний податок (надійшло 12 681,4 тис. грн. — 9,0 %); 
- інші надходження (надійшло 5 521,2 тис. грн — 3,9 %). 
Власні доходи районного бюджету склали 72 818,3 тис. грн. Виконання 

річного плану становить 121,3 %. Перевиконання складає 12 790,3 тис. грн. У 
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порівнянні з 2016 роком надходження збільшилися на 4 279,5 тис. грн, 
приріст склав 106,2 %. 

Виконання доходів районного бюджету за 2017 рік по основних 
джерелах становить:                                                                                                                 

- податок на доходи фізичних осіб —121,4 %                              
- податок на прибуток — 102,1 %              
- плата за надання адміністративних послуг — 205,8 %   
Протягом 2017 року до районного бюджету надійшли наступні 

міжбюджетні трансферти: 
- базова дотація — 12 515,8 тис. грн; 
- додаткова дотація — 23 184,5 тис. грн; 
- стабілізаційна дотація — 1 295,9 тис. грн; 
- на відшкодування вартості лікарських засобів — 846,1 тис. грн; 
- освітня субвенція — 67 002,2 тис. грн; 
- медична субвенція — 39 109,8 тис. грн; 
- для придбання житла для дитячих будинків — 290,3 тис. грн; 
- особам з особливими освітніми потребами — 60,1 тис. грн; 
- на проведення виборів депутатів — 175,7 тис. грн; 
- пільги та субсидії населенню — 115 309,1 тис. грн; 
- допомога сім’ям з дітьми — 71 085,6 тис. грн. 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету з урахуванням 
цільових субвенцій з державного бюджету та обласного бюджету виконана в 
обсязі 404391,8 тис. грн або на 97,3 % до плану на 2017 рік, з урахуванням 
внесених змін, та на 150,5 % до виконання бюджету 2015 року. 

У минулому році заробітна плата працівникам установ соціально-
культурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням введення 
мінімальної заробітної плати. Також, у повному обсязі здійснені розрахунки 
за спожиті бюджетними установами енергоносії, медикаменти та продукти 
харчування. 

Із загального обсягу видатків спрямовано на утримання апарату 
районної ради ― 2304,2 тис. грн (більше факту 2016 року на 48,8 %), освіту 
― 109826,0 тис. грн (більше на 48,8 % від факту 2016 року), охорону здоров’я 
― 55397,1 тис. грн (більше на 45,3 % від факту 2016 року), соціальний захист 
та соціальне забезпечення ― 191862,2 тис. грн (більше на 58,0 % від факту 
2016 року), культуру ― 6340,2 тис. грн (більше на 28,8 % від факту 2016 
року), фізичну культуру і спорт ― 1469,9 тис. грн (більше на 42,7 % від факту 
2016 року), засоби масової інформації ― 674,3 тис. грн (більше на 13,8 % від 
факту 2016 року), інші видатки, у тому числі міжбюджетні трансферти ― 
36446,3 тис. грн (більше на 33,8 % від факту 2016 року). 

Обсяг видатків загального фонду районного бюджету з урахуванням 
змін збільшився у порівнянні з минулим роком на 50,5 %. У тому числі 
збільшився обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями  ― на 59,8 % від 
факту 2016 року, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв ― на 3,2  %, 
на медикаменти ― на 20,4 %, на продукти харчування ― на 30,3 %, на 



 3

поточні трансферти населенню ― на 57,7 %, інші видатки ― на 2,5 % до 
обсягу минулого року. 

За рахунок коштів загального та спеціального фондів районного 
бюджету профінансовані видатки на реалізацію районних програм на 
загальну суму 10492,7 тис. грн, що на  319,4 тис. грн більше, ніж у 2016 році. 

 
Розвиток економіки району 
Головне місце в економіці Мелітопольського району посідає 

агропромисловий комплекс. 
Площа ріллі, яка знаходилася в обробітку сільгосппідприємств, 

включаючи фермерів, у 2017 році становить 76,7 тис. га, в тому числі 
фермерських господарств — 13,4 тис. га.  

За оперативними даними за 2017 рік одержано валової продукції в 
порівняльних цінах 2010 року — 310,4 млн. грн, що на 14,7 % більше 
програмного показника та 97,1 % до рівня 2016 року. 
   Під урожай поточного року господарствами Мелітопольського району 
було посіяно 69,0 тис. га сільськогосподарських культур, що складало 89 % до 
ріллі. Під зернову групу було відведено 42,1 тис. га (55 % в структурі), технічні 
культури займали 25,3 тис. га (33 %), в тому числі соняшник — 19,5 тис. га (25 
% до ріллі).  
 В 2017 році отримано валове виробництво зерна 134,5 тис. тонн з 
урожайністю 31,9 ц/га, що становить 109 % до рівня минулого року і 128 % до 
програмного показника.   
 Соняшником у 2017 році було зайнято 19,5 тис. га, що менше 
минулорічного показника на 2,4 тис. га або на 11 %. Валове виробництво 
соняшника склало 31,7 тис. тонн, що становить 129 % до програмного 
показника і 94 % до рівня 2016 року, підстава — зменшення посівних площ. 
Урожайність у заліковій вазі складає 16,2 ц/га, що більше середньої 
урожайності соняшника за 5 років на 4 %. 
 В цілому валове виробництво олійних культур в поточному році 
становить 48,2 тис. тонн або 120 % до програмного показника.  
 Валове виробництво плодів у поточному році отримано 5,2 тис. тонн, 
що на 18 % нижче рівня минулого року та на 4 % менше програмного 
показника. Причиною недобору плодово-ягідної продукції є тривалий період з 
низькими нічними температурами в квітні-травні поточного року, що 
негативно вплинуло на формування репродуктивних органів і відповідно 
знизило урожайність плодів. 

Тваринництво. На сьогодні в районі діє три підприємства з розведення 
та утримання поголів’я великої рогатої худоби молочного напрямку. 
Підприємство ПП «Могучий» має статус племінного підприємства з 
розведення великої рогатої худоби червоної степної породи, підприємства 
ТОВ «АФ «Мир», ПП «Цареводарівка» молочно-товарні господарства. За 
2017 рік господарства реалізували 135 голів телят населенню. Район має 
третій показник у Запорізькій області за чисельностю поголів’я великої 
рогатої худоби. Виробництво молока сільгосппідприємствами за 2017 рік 
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становить 2257 тонн або 100,2 % до минулого року, м’яса ― 1990 тонн, 
відповідно 101 % .  
  Також працює сім підприємств з розведення та вирощування свиней, 
два підприємства займаються вівчарством і одне підприємство відгодівлею 
птахів-бройлерів. В районі надаються якісні сервісні послуги з штучного 
осіменіння сільськогосподарських тварин, у приватному секторі працює 17 
пунктів. Сільгосппідприємства за 2017 рік реалізували на забій 740 тонн 
свинини у живої вазі. 
 Підприємство з відгодівлі птахів-бройлерів за 2017 рік реалізувало на 
забій 959 тонн птиці що на 55 тонн більше ніж у 2016 році. 
         Поголів’я овець у сільгосппідприємств станом на 01.01.2018 — 1645 
голів. 

В аграрному комплексі, як головному секторі економіки, задіяно 
працездатного населення у кількості 1,7 тис. осіб. 

 Виросли доходи сільського населення. Так, за даними 
Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області, за січень-листопад 2017 року середньомісячна заробітна 
плата по сільському господарству становить 4482,9 грн, що більше 
аналогічного періоду 2016 року на 42,5 %. (за січень-листопад 2016 — 3145,5 
грн).  

Підприємства сільського господарства є основними наповнювачами 
бюджету. Питома вага фонду оплати праці сільгосппідприємств, включаючи 
фермерів, в районі за січень-листопад місяць становить 25,3 % , в тому числі 
серед активно діючих підприємств і організацій, крім бюджетних установ — 
57,7 %.  

 За оперативними даними сільгосппідприємств, виплата орендної плати 
за земельні паї за 2017 рік становить 56,9 млн грн, що на 27 % більше 
минулого року. Процент виплати орендної плати від нормативно-грошової 
оцінки землі коливається від 3 до 4 %. 

                              
Промисловість         
У промисловості району визначним видом діяльності залишається 

виробництво запасних частин та устаткування (ТОВ «Мелітопольський завод 
автотракторних запчастин», ПП «Магістр», ТОВ «Мрія»,                            
ТОВ «Мелітопольський механічний завод»).  

За 9 місяців 2017 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 
272,16 млн грн (162 % до аналогічного періоду 2016 року). 

Збільшення обсягів реалізованої продукції у діючих цінах відбулось 
майже на всіх підприємствах. 

Продовжують нарощувати обсяги виробництва та реалізації 
підприємства харчової промисловості (ТОВ «Соцінновація» та ПП 
«Кіпаріссервіс 2013»).   

В районі діє Комплексна програма розвитку малого і середнього 
підприємництва в Мелітопольському районі на 2017–2018 роки, 
пріоритетними завданнями якої є комплексне вирішення питань розвитку та 
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підтримки малого і середнього підприємництва в межах повноважень 
районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
поліпшення економічних показників господарської діяльності суб’єктів 
малого і середнього підприємництва, збільшення внеску підприємницьких 
структур району у забезпечення зайнятості населення, створення нових 
робочих місць, підвищення активності малого і середнього підприємництва у 
процесі становлення громадянського суспільства.  

На території району, за даними статистики, працює 222 підприємства, з 
них 16 середніх підприємств, 206 малих підприємств, у тому числі 
168 мікропідприємств.  

Найбільшу питому вагу у малому і середньому підприємництві мають 
фізичні особи-підприємці, яких в районі зареєстровано 2251 (93,1 % до 2016 
року, 99,2 % до Програми). 

В районі діє 332 підприємства сфери торгівлі (283 магазини та кіоски, 
30 об’єктів ресторанного господарства, 19 об’єктів побутового 
обслуговування населення). 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали 
діяльність із роздрібної торгівлі по Мелітопольському району, за січень-
вересень 2017 року склав 97,1 млн грн або 126,4 % до аналогічного періоду 
2016 року.   

Пасажирські перевезення в межах Мелітопольського району 
здійснюють 8 автоперевізників по 28 приміських маршрутах.  

Вантажоперевезенням в районі займаються ПП «Марс» та ТОВ «АТП 
АСА». 

Перевезений обсяг вантажів за січень-листопад 2017 року становив 75,4 
тис. тонн, що у 1,5 рази більше, ніж у 2016 році. 

 
     Житлово-комунальне господарство 

В районі працює 10 підприємств, які надають житлово-комунальні 
послуги. У житлово-комунальному господарстві району протягом звітного 
періоду за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів підприємств 
виконувались роботи по ремонту насосного обладнання, водопровідних 
мереж, свердловин, покрівель багатоквартирних житлових будинків.  

КП «Райсількомунгоп» МРР (обслуговує територію 5 сільських рад: 
Костянтинівської, Новгородківської, Промінівської, Новенської, 
Світлодолинської). У 2017 році здійснено: 
—  поточний  ремонт водопровідних мереж, водопровідних насосних станцій 
та ремонт павільйонів артсвердловин, заміна насосних агрегатів в с.  
Костянтинівка, с. Садове, с. Тащенак, с. Маяк, с. М.Утлюг,  с. Новоякимівка, 
с. Промінь, с. Привільне, с. Берегове, с. Широкий Лан,  с. Світлодолинське, с. 
Кам’янське, с. Прилуківка. Роботи тривають (заплановано із бюджету КП 46,1 
тис. грн);   
— поточний ремонт водопровідної мережі в с. Нове на суму 128,9 тис. грн 
(кошти районного бюджету). 
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Промінівською сільською радою було виділено з місцевого бюджету 
кошти у сумі 120 тис. грн на поточний ремонт водопровідних мереж с. 
Берегове (54 тис. грн), поточний ремонт водопровідних мереж в с. Привільне 
(46 тис. грн) та виконання ремонту чотирьох насосів (20 тис. грн).  

За кошти Новенської сільської ради на суму 977,5 тис. грн проведено: 
— заміну дверей на металопластикові в ДНЗ «Теремок» та СБК с. Нове  

(200 тис. грн); 
— поточний ремонт опалювальної мережі в бібліотеці с. Нове 

(28,5 тис. грн); 
— поточний ремонт даху в бібліотеці с. Садове (45 тис. грн); 
— поточний ремонт вимощення навколо будівлі ДНЗ «Теремок» 

(170 тис. грн); 
— встановлення твердопаливного котла в котельні ДНЗ «Теремок» 

(134 тис. грн); 
— поточний ремонт газової котельні, перевірка газових приладів 

(400 тис. грн). 
На території Полянівської сільської ради за благодійні кошти виконано 

ремонт адмінбудівлі сільської ради, приміщення Полянівської сільської 
бібіліотеки, Полянівського сільського клубу та поточний ремонт 
ДНЗ «Сонечко».  

З бюджету сільської ради виділено кошти у сумі 615,7 тис. грн на:  
—   придбання матеріалів для ремонту ДНЗ «Сонечко» (4 тис. грн); 
— заміну водопровідних мереж с. Золота Долина протяжністю 2,3 км 
(248 тис. грн);  
— заміну водопровідних мереж с. Мар’ївка протяжністю 1,66 км 
(268,7 тис. грн, в т.ч. 174 тис. грн ― кошти районного бюджету, які виділені в 
минулому році).  

Вознесенською та Новгородківською сільськими радами в межах 
наявного фінансування були проведені роботи на підвідомчих об’єктах 
соціальної сфери, а саме: поточний ремонт котелень, утеплення інженерних 
комунікацій, дверей, вікон та поточний ремонт водопровідно-каналізаційних 
систем.  

Новопилипівською сільською радою з місцевого бюджету були виділені 
кошти у розмірі 36,286 тис. грн на придбання пластикових водопровідних 
труб для ремонту водопровідної мережі в селах Оленівка, Новопилипівка та 
Тихонівка. Роботи тривають. 

План заходів по підготовці до зимового періоду також виконано по 
Костянтинівській сільській раді, а саме: проведено техобслуговування                                            
газового котла, промивка систем опалення, їх гідравлічне випробування, 
ревізія запірної арматури теплової мережі.  Надана фінансова допомога ДНЗ 
«Веселка» у сумі 20 тис. грн для виконання робіт з підготовки до 
опалювального періоду та 300 тис. грн на заміну вікон в трьох 
загальноосвітніх школах с. Костянтинівка.  

В ході підготовки до осінньо-зимового періоду Світлодолинською 
сільською радою на суму 86 тис. грн були проведені заходи з поточного 
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ремонту опалювальної системи та заміни вікон ДНЗ «Вербонька». З бюджету 
сільської ради були виділені кошти КП «Райсількомунгосп» МРР у сумі 13,2 
тис. грн на придбання насосу  (8,2 тис. грн) та електролічильників (5 тис. грн). 

Семенівською сільською радою здійснено: 
— капітальний ремонт з утепленням будівлі, заміною вікон, облаштуванням 
дворової території тротуарною плиткою, встановленням європаркану Центру 
дозвілля молоді села Обільне  (696 тис. грн); 
—  встановлено металопластикові вікна, проведена установка та підключення 
газового опалення, виконано поточний ремонт в БК с. Семенівка (416 
тис. грн); 
— проведена реконструкція будівлі ДНЗ «Казка» (878,4 тис. грн). 

КП «Новобогданівське»: 
— відремонтовано 280 м центральної водопровідної магістралі у с. Троїцьке; 
— повністю підготовлені до роботи у зимовий період 4 артсвердловини; 
— відремонтована засувка на артсвердловині у с. Привільне; 
— замінено на пластикову 20 м центральної водопровідної магістралі у 
с. Привільне; 
— замінена засувка  в с. Троїцьке; 
— відремонтована м’яка крівля на 4-х багатоповерхових будинках; 
— підготовлені до зими 10 багатоповерхових будинків з видачею паспортів 
готовності. 
  ТОВ «Мирне С»: 

За кошти підприємства відремонтовано покрівлю житлових будинків на 
суму 55 тис. грн  та дах БК на суму 24,2 тис. грн.  

Проведено заміну вікон в Мирненській ЗШ та в ДНЗ «Джерельце» на 
суму 48 тис. грн. 

КП «Мордвинівське»: 
За власні кошти КП у сумі 19 тис. грн виконано ремонт водопровідної 

магістралі, замінено насос, проведено хлорування башти, замінено 
лічильники води та електроенергії на свердловині.  
           За кошти Мордвинівської сільської ради у сумі 60,3 тис. грн було 
проведено заміну труб на свердловині, станції захисту «Каскад», замінено 
кабель на свердловині, колодязі та кришки люків у кількості 20 штук 
протягом усієї водопровідної магістралі. 

КП «Добробут» (Терпіннівська сільска рада): 
Здійснено оновлення артсвердовин, ремонт башти Рожновського, 

придбання матеріалів для ремонту водопровідних мереж. 
За кошти сільської ради та спонсорської допомоги виконано 

капітальний ремонт ДНЗ «Топольок», поточний ремонт в БК с. Терпіння та 
сільських клубах, здійснено ремонт в адмінбудівлі сільської ради. 

ВК «Астраханка»  (Астраханська сільська рада): 
За кошти сільської ради  (458,8 тис.грн) здійснена заміна водопровідних 

мереж сіл Астраханка, Борисівка та Вільне, а також ремонт двох насосних 
агрегатів для автоматичної станції управління насосними агрегатами з 
перетворювачами частоти; відремонтовано адмінбудівлю сільської ради із 
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заміною даху та вікон (262 тис. грн); виконано поточний ремонт БК с. 
Астраханка (40 тис. грн) та ДНЗ «Пролісок» (184 тис. грн). 

КП «Водолій» (Новомиколаївська сільська рада): 
Виконано ремонт водопровідних мереж та підготовлено 4 

артсвердловини. Сільська рада надала фінансову допомогу КП у сумі 149,7 
тис. грн на придбання труб, глибинного насосу, електричного устаткування та 
на оплату за програмне забезпечення, послуги бурової установки, повірки та 
опломбування лічильників. 

ВК «Фруктове»: 
З різних джерел фінансування велися роботи у виробничому 

кооперативі: 
— проведено ремонт водонапірної башти в с. Фруктове на суму 30 тис. грн за 
кошти Фруктовської сільської ради; 
—  встановлено станції керування насосними агрегатами з перетворювачем 
частоти в с. Ромашки (була пошкоджена внаслідок влучення блискавки) за 
кошти районного бюджету у сумі 49,2 тис. грн); 
— поточний ремонт покрівлі будинку № 7 по вул. Молодіжній с. Фруктове;  
— придбано два глибинних насоси (20 тис. грн). 

За кошти  сільської ради були  виконані роботи по підготовці котелень, 
систем опалення, утеплення інженерних комунікацій, дверей, вікон, поточний 
ремонт підвідомчих об’єктів соцсфери (90,3 тис. грн) та проведено огляд з 
подальшим ремонтом освітлювальної, силової електропроводки, силових 
щитків та ящиків управління (304,8 тис. грн).  

Рішенням сесії Мелітопольської районної ради від 22.06.2017 № 14 на 
ремонт водопровідних мереж було виділено кошти Фруктовській (198 тис. 
грн), Новомиколаївській (199 тис. грн) та Новенській (199 тис. грн) сільським 
радам. Заплановані роботи виконано в повному обсязі. 

 
Охорона навколишнього середовища 

Протягом 2017 року продовжувалися спрямовуватися зусилля на 
покращення екологічної ситуації в районі. 

Так, завдяки співпраці райдержадміністрації із Запорізькою 
облдержадміністрацією, з обласного бюджету було залучено понад 
10 млн грн.  

Проводилися заходи, спрямовані на захист від підтоплення 
с. Костянтинівка (2 950 тис. грн).  

Мирненською селищною радою, за рахунок екологічного фонду, було 
придбано контейнери для твердих побутових відходів в кількості 50 штук 
(120,0 тис. грн). 

Рішенням сесії Запорізької обласної ради від 22.12.2016 № 53 «Про 
Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання 
природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2017 році», зі 
змінами та доповненнями, виділено кошти для КП «Райсількомунгосп» 
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Мелітопольської районної ради з метою придбання машини для вивозу рідких 
відходів та сміттєвозу. 

У 2017 році до загальних фондів місцевих бюджетів селищної, 
сільських рад району надійшло коштів від збору за забруднення 
навколишнього природного середовища, екологічного податку у сумі 574,838 
тис. грн, від штрафних санкцій за порушення природоохоронного 
законодавства —  45,019 тис. грн.  

На завершальній стадії знаходяться роботи на очисних спорудах 
каналізації в с. Фруктове, реконструкція яких велася завдяки фінансовим 
внескам з місцевого та обласного бюджетів. 

 
Інвестиційна діяльність 
Обсяг капітальних інвестицій за перше півріччя 2017 року — 

94,260 млн грн. Переважну більшість коштів (майже 70 %) складають власні 
кошти сільськогосподарських товариств та фермерських господарств, в 
основному — придбання сільськогосподарської техніки, машин.  

В рамках Регіональної програми будівництва, реконструкції, 
модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного 
призначення по Запорізькій області до 2020 року на реалізацію проекту, який 
надасть можливість ввести в експлуатацію незавершену будівлю лікарської 
амбулаторії сімейної медицини, з метою покращення медичного 
обслуговування населення Новенської сільської ради з обласного бюджету 
виділено кошти у сумі 1 млн грн та з місцевого бюджету Новенської сільської 
ради — 1 млн грн. Завдяки тісній співпраці Новенської сільської ради, 
Мелітопольської райдержадміністрації та Запорізької облдержадміністрації 
даний проект, вдало пройшовши конкурсний відбір, отримав також додаткове 
фінансування за рахунок коштів з державного фонду регіонального розвитку 
на суму 3520,861 тис. грн. 

Розвиток житлового будівництва, як і у попередні роки, продовжується 
індивідуальними забудовниками шляхом залучення кредитних ресурсів через 
КУ «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на 
селі». Через засоби масової інформації проводиться постійна робота з 
населенням району щодо можливості залучення коштів обласного фонду на 
індивідуальне житлове будівництво. 

 
Утримання мережі доріг 
У 2017 році значна робота проведена по ремонту автодоріг. На 

фінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення в Мелітопольському районі з обласного 
бюджету було виділено кошти у сумі 813,8 тис грн. 

За рахунок вказаних коштів було виконано роботи на а/д О081030 
Арабка — Астраханка — Мордвинівка — Гирсівка — Степанівка Перша, км 
50+415 — км 79+310; км 24+965 — км 39+360 (ділянка від с. Костянтинівка 
до с. Вознесенка).  
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За рахунок коштів місцевих бюджетів сільських рад було виконано 
наступні роботи: 

— ямковий ремонт а/б покриття (840,0 м²)  Арабка — Астраханка — 
Мордвинівка — Гирсівка — Степанівка Перша, (204,455 тис. грн); 

— ямковий ремонт а/б покриття (170,8 м²) — Данило-Іванівка — 
Радивонівка   —  (79,3 тис. грн); 

— ямковий ремонт а/б покриття (368,5 м²) Високе — Новогородківка — 
(161,893 тис. грн);  

— ямковий ремонт а/б покриття (629 м²) Молочанськ — 
Старобогданівка — Троїцьке — Терпіння — Трудове — (200,000 тис. грн). 

На умовах співфінансування за рахунок бюджетів місцевих рад та 
державного бюджету було виконано наступні роботи: 

— ямковий ремонт а/б покриття (560,0 м²)  — Пісчане (185,7 тис. грн); 
— ямковий ремонт а/б покриття (713,9 м²)  Маяк — Новогородківка 

(199,7 тис. грн); 
— ямковий ремонт а/б покриття (1265,2 м²) Арабка — Астраханка — 

Мордвинівка — Гирсівка — Степанівка Перша (436,7 тис. грн). 
Відремонтовано доріг комунальної власності за рахунок коштів 

сільських бюджетів на суму 7704,735 тис. грн. 
 

Будівництво та містобудування 
 У 2017 році завдяки зусиллям органів місцевого самоврядування 
розроблені та затверджені генеральні плани з планами зонування селищ 
Садове, Зелене, Нове, Відродження, сіл Данило-Іванівка, Костянинівка, 
Обільне, Тащенак, Терпіння. В стадії розробки знаходяться генеральні плани 
з зонінгами сіл Мордвинівка, Новопилипівка, Рівне, Троїцьке.  

Станом на 01.01.2018 з 67 населених пунктів району розроблено 
генеральні плани по 11 населених пунктах, що складає 16,5 %. 
 Розроблений та затверджений детальний план території для 
розміщення та обслуговування сонячної електростанції на території 
Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району (за межами 
населеного пункту). 
 

Надання адміністративних послуг населенню 
Районною державною адміністрацією постійно ведеться організаційна 

робота щодо територіального наближення адміністративних послуг до 
суб’єктів звернень. 

 Протягом 2017 року до адміністраторів центру надання 
адміністративних послуг за отриманням консультацій та подачі заяв 
звернулось 1745 суб’єктів звернень (з них — 3 суб’єкти господарювання для 
отримання експлуатаційних дозволів Держпродспоживслужби та 1742 — з 
питань надання послуг Держгеокадастру). Поведено державну реєстрацію 
права власності на нерухоме майно (обтяжень, інших речових прав) у 
кількості 142 одиниці. В рамках екстериторіальності до архіву для зберігання 
надійшло 4680 реєстраційні справи з питань державної реєстрації нерухомого 
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майна та 770 справ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців. 
 У 2018 році, з метою розширення переліку адміністративних послуг, 
підвищення їх якості надання, райдержадміністрацією спільно з міською 
радою опрацьовується питання щодо організації роботи єдиного центру 
надання адміністративних послуг м. Мелітополя та Мелітопольського району. 
 
 Соціальний захист населення 
  Важливим напрямком роботи райдержадміністрації є соціальний захист 
громадян. 

Управлінням соціального захисту населення Мелітопольської районної 
державної адміністрації разом з місцевими органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування протягом 2017 року здійснено ряд заходів щодо 
вирішення проблемних питань у соціальній сфері. 

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають 
право на пільги, занесена інформація про 15416 пільговиків району. Деякі із 
пільговиків мають не один статус. 

Усі мешканці району, які мають право на пільги на житлово-комунальні 
послуги, отримують їх своєчасно та в повному обсязі. 

Управлінням проведено виплату щорічної разової грошової допомоги  
до Дня Перемоги 1241 ветерану війни, на яких поширюється дія ЗУ «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви 
нацистських переслідувань». Загальна сума виплачених коштів з державного 
бюджету склала 1169,7 тис. грн.  

На території Мелітопольського району мешкають 2310 осіб з 
інвалідністю.  
      Для комплексного розв’язання проблем до Централізованого банку з 
проблем інвалідності управлінням внесено 825 справ інвалідів, потребуючих 
отримання технічних та інших засобів реабілітації, 167 справ дітей-інвалідів 
та 652 індивідуальні програми реабілітації. 

За звітний період управлінням видано безкоштовно 58 засобів 
реабілітації, в тому числі було видано 28 інвалідних колясок та 156 
направлень на протезування. 

У 2017  році  здійснено виплату адресної грошової допомоги 9 
інвалідам, які знаходяться на програмному гемодіалізі, на суму 5,6 тис. грн. 

  Протягом 2017 року проведена значна робота з призначення  та 
індивідуального перерахунку житлових  субсидій.  

Станом на 01.01.2018 р. житлову субсидію отримують 10064 сімей, що 
складає 59 % від загальної кількості сімей, які проживають на території 
району. 

За звітний період проведено 14 засідань районної комісії по вирішенню 
питань, пов’язаних з наданням населенню Мелітопольського району субсидій                                                       
та пільг, де було розглянуто 901 звернення громадян, які не мали право на 
отримання пільг та субсидій на загальних умовах. 
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          Протягом 2017 року було нараховано готівку на тверде паливо та 
скраплений газ 1369 сім’ям, які отримують субсидію, та компенсацію на 
придбання пільгового твердого палива та скрапленого газу 449 пільговикам та 
виплачено частину невикористаної субсидії (монетизацію) 3933 особам на 
загальну суму 2481,0 тис. грн. 
           Проводиться виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, 
звільненим з військової строкової служби. За цей період таку допомогу 
отримали 30 звільнених військовослужбовців на загальну суму 58,42 тис. грн.  
         В районі діє програма «Швидка соціальна допомога», за допомогою якої 
найбільш вразливі верстви населення, які опинилися в екстремальній ситуації, 
мають можливість скористатися матеріальною допомогою 
райдержадміністрації. На виконання цієї програми управлінням було 
перераховано одноразову матеріальну допомогу 305 мешканцям району на 
загальну суму  119,13 тис. грн.                                           

Протягом  2017 року здійснено 13 виїздів робочої групи «мобільного 
соціального офісу». Населенню району за місцем проживання надані 
консультації та роз’яснення з питань пенсійного, трудового законодавства та з 
питань їх соціального захисту.  

   За звітний період на виконання державних соціальних програм 
проведено виплати різних державних соціальних допомог сім’ям, які мали на 
це право згідно з відповідними Законами України на загальну суму 
73768,95тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 року на обліку в управлінні соціального захисту 
перебуває 537 внутрішньо переміщених осіб, які фактично мешкають на 
території району. 

На звітний період підготовлено та організовано проведення 18 засідань 
районної комісії з питань соціальних виплат внутрішньо переміщених осіб. 
Щомісячно цій категорії громадян виплачується адресна допомога для 
покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату комунальних послуг. На 
звітну дату таку виплату перераховано 134 сім’ям. Сума виплачених коштів 
склала 2225,38 тис. грн. 

Значна увага приділяється оздоровленню дітей. Відповідно до районної 
Програми оздоровлення та відпочинку дітей, на її виконання з місцевого 
бюджету було виділено 146,8 тис. грн. Проведено роботу по організації 
оздоровлення та відпочинку 511 дітей Мелітопольського району в дитячих 
таборах.  

 
Соціальний захист учасників АТО 

Райдержадміністрацією приділяється значна увага питанням щодо 
вирішення соціально-побутових проблем учасників АТО, членів їх родин, 
родин загиблих учасників АТО. Так, при райдержадміністрації було створено 
та налагоджено діяльність координаційної групи з питань надання соціальної 
підтримки учасникам АТО та членам їх сімей. Протягом 2017 року відбулося 
5 засідань, в ході яких було виділено матеріальну допомогу 23 особам.  
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Також проводиться робота по вшануванню пам’яті загиблих учасників 
АТО, забезпечується покладання квітів до пам’ятних знаків, місць поховань 
учасників АТО.  

5 вересня 2017 року на будівлі Полянівської загальноосвітньої школи 
була урочисто відкрита меморіальна дошка Олександру Мінченку, який 
трагічно загинув в зоні проведення АТО.  

Напередодні Дня Збройних сил України було організовано благодійний 
марафон на підтримку ветеранів АТО, родин загиблих та поранених бійців. 
Цього року Мелітопольський район зібрав рекордну суму (25733 грн.), яка 
піде на надання адресної допомоги колишнім бійцям, в першу чергу, 
інвалідам і пораненим військовим, сім’ям загиблих героїв, ветеранам, які 
потребують поліпшення соціально-побутових умов або перебувають у 
складних життєвих обставинах.  

Районна державна адміністрація висловлює слова безмежної вдячності 
всім, хто прийняв участь у благодійному марафоні до Дня Збройних сил 
України, а особливо: Ганні Тарасовій керівнику Мелітопольської міжрайбази, 
Сергію Зезулі  голові ФГ «Степове-2001», Олексію Глухарєву очільнику ФГ 
«ОРСА», Івану Гринціву директору ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня», а 
також керівникам ФГ «Любцов» та ТОВ ФІРМА «Простор». 

Управлінням соціального захисту населення видано 33 санаторно-
курортні путівки, в т.ч. 3 учасникам бойових дій, 2 учасникам війни, одному 
інваліду війни, 5 учасникам бойових дій АТО, 13 інвалідам загального 
захворювання, одному чорнобильцю. 

У 2017 році пройшли курс психологічної реабілітації 3 учасника 
бойових дій АТО. 

У 2017 році управлінням було направлено на професійну реабілітацію 5 
учасників АТО, які отримали  професію водій транспортних засобів категорії 
«В». Перерахована сума за навчання склала 17,5 тис. грн. 

16-ти учасникам бойових дій АТО управлінням виплачені компенсації 
витрат, пов’язаних з розробкою документації по виділенню земельних 
ділянок на загальну суму 27,82 тис. грн. 
          У жовтні 2017 року управлінням було виплачено щорічну адресну 
грошову допомогу до Дня захисника Вітчизни 323 учасникам АТО на 
загальну суму 161,5 тис. грн. 
 

Розвиток освіти  
На особливому контролі перебувало і належне виконання повноважень в 

галузі освіти, в системі якої 17 закладів дошкільної освіти та 35 закладів 
загальної середньої освіти  

Дошкільною освітою в Мелітопольському районі охоплено 1400 дітей. За 
період з 2013 по 2017 роки в Мелітопольському районі відкрито 9 груп 
короткотривалого перебування дітей дошкільного віку. 

У квітні 2017 року на базі Мордвинівської ЗШ І–ІІІ ст. відкрито 1 групу 
короткотривалого перебування дітей дошкільного віку. У вересні 2017 року, 
на базі Костянтинівського ліцею «Ерудит», відкрито групу короткотривалого 
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перебування дітей дошкільного віку від  ЗДО «Теремок» Костянтинівської 
сільської ради. Ремонтні роботи по створенню даної групи увійшли до 
переліку об’єктів, які отримали допомогу на реконструкцію та відновлення 
від представництва в Україні Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 

З урахуванням основних тенденцій щодо змін у системі освіти дітей з 
особливими освітніми потребами розпочато роботу з впровадження 
інклюзивного навчання. З 1 вересня 2016 року запроваджено інклюзивне 
навчання дітей дошкільного віку на базі дошкільного навчального закладу 
«Теремок» Вознесенської сільської ради. 

В Мелітопольському районі сформована мережа закладів освіти на 
2017/2018 навчальний рік: 35 закладів загальної середньої освіти, в яких 
навчається 4872 учня. 

Порівняно з минулим навчальним роком, кількість учнів в закладах 
освіти збільшилася на 56 учнів.    

Організовано також індивідуальне навчання 32 учнів, які за станом 
здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад. 

Важливим напрямком стала організація інклюзивної освіти для дітей з 
особливими освітніми потребами. Станом на 01.09.2017 відкрито 5 
інклюзивних класів (Костянтинівська СРШ І–ІІІ ступенів «ПРОМЕТЕЙ» з 
пвп — 1-Б та 2-А класи, Мирненська ЗШ І–ІІІ ступенів — 1-А клас, 
Семенівська ЗШ І–ІІІ ступенів ― 1-Б клас, Відродженська ЗШ І–ІІ ступенів 
― 1 клас).  Всього інклюзивною освітою охоплено 15 учнів. У дошкільному 
навчальному закладі «Теремок» Вознесенської сільської ради продовжує 
роботу інклюзивна група. 

З 01.01.2018 розпочато роботу комунального закладу «Інклюзивно-
ресурсний центр Мелітопольської районної ради Запорізької області».                   

Продовжують функціонування заклади позашкільної освіти ― Будинок 
дитячої та юнацької творчості (61 гурток, в них 1456 вихованців) та районна 
дитячо-юнацька спортивна школа (8 секцій, 30 груп, в яких 547 вихованців 
розвиваються у чотирьох видах спорту). 

У Мелітопольському районі за межами пішохідної доступності (більше       
3 км) перебувають і потребують підвозу 813 учнів та 157 вчителів, для всіх 
організовано безперебійне підвезення до освітніх навчальних закладів. 

Для підвозу учнів до навчальних закладів та додому використовується 
13 шкільних автобусів, які знаходяться на балансі шкіл. 

Для підвезення педагогічних працівників до місця роботи укладені 
договори з пасажирськими автоперевізниками.   

Необхідною умовою реформування системи освіти є використання 
інформаційних технологій, розробка нових дидактичних і методичних 
концептуальних засад освіти. 

Станом на червень 2017 року в закладах освіти району встановлено 498 
комп’ютерів. Кожен заклад І–ІІІ та І–ІІ ст. має НКК, оснащені комп’ютерною 
технікою й заклади освіти І ступеню. Кількість учнів на один персональний 
комп’ютер, у середньому, по району складає 10 учнів. 
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На сьогодні всі 35 загальноосвітніх, 16 дошкільних та 2 позашкільних  
навчальних закладів підключені до мережі Інтернет. 

Значна увага приділяється організації харчування учнів. З 01 вересня 
2016 року вартість харчування учнів 1–4 класів та дітей пільгових категорій 
була збільшена до 10 грн., відповідно до рішення Мелітопольської районної 
ради від 27.07.2016 № 10. 

З 01 вересня 2017 року, завдяки субвенції сільських рад, вартість 
харчування учнів Астраханської та Семенівської ЗШ І–ІІІ ст. збільшено до 20 
грн., відповідно до рішення Мелітопольської районної ради від 22.06.2017    
№ 12. Завдяки зусиллям Астраханської сільської ради зроблено ремонт 
шкільної їдальні в Астраханській ЗШ І–ІІІ ст. 

На даний час всіма видами харчування охоплено 4336 учнів закладів 
загальної середньої освіти, що складає 89 % від загалу, з них гарячим 
харчуванням охоплено 3951 учень (81 %). Безкоштовним харчуванням 
охоплено 2164 учня 1–4 кл. (100 %), 92 дитини ― сироти та позбавлені 
батьківського піклування (100 %), 26 учнів з малозабезпечених сімей (100 %) 
та 76 дітей учасників АТО. 

Вартість триразового харчування, в день, на одного вихованця закладу 
дошкільної освіти району, складає від 20 до 30 грн. 

Райдержадміністрацією проводиться значна робота по зміцненню 
матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів. Всі 35 
закладів освіти Мелітопольського району належним чином були підготовлені 
до нового навчального року. Для належної роботи навчальних закладів у 
2017/2018 навчальному році здійснено низку заходів:  

- замінено 162 вікна та 14 дверей в 15 закладах освіти на загальну суму 
563,1 тис. грн, в тому числі 178,3 тис. грн. — кошти місцевого бюджету та 
384,8 тис. грн ― кошти сільських бюджетів; 

- промито системи опалення в 9 закладах освіти на загальну суму 29,9 
тис. грн;  

- відремонтовано 16 котелень на загальну суму 281,6 тис. грн, в тому 
числі на ремонт котельні Семенівської ЗШ І–ІІІ ст. витрачено 168 тис. грн; 

- повірено прилади обліку газу, манометри тощо на загальну суму 44,8 
тис. грн; 

- придбано шкільних меблів на 143,8 тис. грн;  
- облаштовано два інклюзивні класи в Семенівській та Миренській ЗШ І–

ІІІ ст. На кожен клас витрачено по 45 тис. грн; 
- відремонтовано внутрішню систему опалення Костянтинівської СРШ І–

ІІІ ст. «ПРОМЕТЕЙ» на суму 43,9 тис. грн.; 
закуплено лінолеум для Астраханської ЗШ І–ІІІ ст., за кошти 

Астраханської сільради на суму 59 тис. грн.; 
- для відновлення туалету у Світлодолинській ЗШ І–ІІІ ст. придбано 

будівельних матеріалів на суму 16 тис. грн, за кошти Семенівської сільради 
(148 тис. грн) відремонтовано внутрішні туалети в Семенівській ЗШ І–ІІІ ст.; 

- відремонтовано фасад Новопилипівської ЗШ І–ІІІ ст. (придбано 
матеріалів на суму 2,7 тис. грн); 
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 - відремонтовано покрівлі у Відродженській ЗШ І–ІІ ст. (89,5 тис. грн), 
Трудівській ЗШ І–ІІІ ст. (75,1 тис. грн), Терпіннівському колегіумі «Джерело» 
(71 тис. грн); 

 - в 13 закладах освіти, які опалюються газом, встановлюються GPS 
модеми;  

 - придбано 363,6 т вугілля на 872 тис. грн; 
  - на протипожежні заходи витрачено понад 186 тис.грн. 

З обласного бюджету на капітальний ремонт приміщень медіатек та 
інклюзивних класів (Мирненська ЗШ та Костянтинівська СРШ І–ІІІ ст. 
«ПРОМЕТЕЙ») виділено 445,7 тис. грн. Освоєно 422,1 тис. грн. 

 В 2017 році на підготовку закладів освіти витрачено ― 5,462 млн. грн, в 
тому числі: коштів місцевого бюджету ― 3,975 млн. грн, коштів сільських 
рад ― 1,065 млн. грн, кошти обласного бюджету 422,1 тис. грн. 

 
Охорона здоров’я 

Протягом 2017 року в галузі охорони здоров’я продовжувалася робота з 
покращення якості надання медичної допомоги населенню. 

Послуги в галузі охорони здоровя мешканцям району надають 
Центральна районна лікарня, КЗ «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Мелітопольської районної ради» та КЗ «Вознесенська амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини Вознесенської сільської ради» 

На потреби галузі у минулому році з районного бюджету було виділено 
понад 16 млн. грн, завдяки яким вдалося забезпечити сталу роботу медичних 
закладів та сприяти зміцненню їх матеріально-технічної бази. 

Завдяки вжитим заходям у звітному періоді, за рахунок загального 
бюджету, для центральної районної лікарні було придбано:  
– медикаментів на суму ― 1267,82 тис. грн; 
– медикаментів для пільгової категорії населення Мелітопольського            
району ― 505,33 тис. грн; 
– продуктів харчування ― 304,49 тис. грн; 
– бензину ― 599,83 тис. грн; 
– запасних частин для санітарного транспорту ― 10,7 тис. грн;  
– будівельні матеріали для здійснення поточного ремонту приміщення 
стерилізаційної ― 36,0 тис. грн; 
– будівельні матеріали для інфекційного відділення ― 205,0 тис. грн; 
– будівельні матеріали для ремонту покрівлі гаражу ― 113,04 тис. грн; 
– меблі для інфекційного відділення ― 50,2 тис. грн; 
– меблі для терапевтичного відділення № 2 (с. Терпіння) ― 19,9 тис. грн; 
– металопластикові вікна для терапевтичного відділення № 2 (с. Терпіння) ― 
30,0 тис. грн. 

Придбано високовартісне обладнання: 
– апарати штучної вентиляції легенів для ВАІТ (2 шт.) ― 959,9 тис. грн; 
– аналізатор біохімічний напівавтомат для клініко-діагностичної лабораторії 
― 110,0 тис. грн; 
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– комп’ютерне обладнання ― 78,37 тис. грн (принтер для бухгалтерії; 
комп’ютери; монітори). 

Також проведено поточний ремонт: 
– інфекційного відділення лікарні на загальну суму 998,69 тис. грн;  
– дитячого відділення лікарні ― 238,6 тис. грн (за рахунок районного 
бюджету 96,6 тис. грн; фінансова допомога Генерального консульства 
Федеративної Республіки Германія ― 142,0 тис. грн); 
– асфальтобетонних площадок, тротуарів ― 67,5 тис. грн; 
– терапевтичного відділення № 1 (с. Костянтинівка) ― 15,5 тис. грн; 

Встановлено металопластикові вікна в інфекційному відділенні, 
поліклініці та стаціонарному корпусі лікарні на суму 350,8 тис. грн. 

Значна увага приділялася зміцненню матеріально-технічної бази  
комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги  МРР 
ЗО», до складу якого входять 11 амбулаторій загальної практики сімейної 
медицини, 13 фельдшерсько-акушерських пунктів та 19 фельдшерських 
пунктів. 
        Загальний бюджет комунального закладу за 2017 року склав — 21667,0 
тис. грн, з них: фонд оплати праці ― 16700,1 тис. грн, що складає 77,1 % від 
загальної суми бюджету; енергоносії ― 1540,3 тис. грн (7,1 %); медикаменти 
― 831,2 тис. грн (3,8 %). 
         Спеціальний фонд закладу склав ― 1452,1 тис. грн, з них на 
капітальний ремонт використано ― 1014,2 тис. грн; придбано легковий 
автомобіль на суму ― 232,5 тис. грн; комп’ютерної техніки на суму – 160,1 
тис. грн; медичного обладнання на суму 45,3 тис. грн.  

У 2017 році було проведено  заходи для зміцнення матеріальної бази та 
ефективної роботи медичних закладів району. Зокрема:  

– з обласного бюджету розвитку було виділено 1 млн грн на 
капітальний ремонт АЗПСМ с. Костянтинівка. Капітальний ремонт 
проведено в повному обсязі: капітальний ремонт даху, заміна шиферної 
покрівлі на металопрофільну, ремонт фронтонів, замінені усі двірні та 
віконні заповнення з дерев’яних на металопластикові (кількість вікон ― 21 
шт, дверей ― 4 шт.), проведено утеплення зовнішніх стін;  

– проведено поточний ремонт в маніпуляційному кабінеті АЗПСМ            
с. Костянтинівка за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 199,0 тис. 
грн; 

– здіснено заміну віконних заповнень споруд дерев’яних на 
металопластикові АЗПСМ с. Новобогданівка ― 100,0 тис. грн, ФАП                        
с. Орлово, ФАП с. Кам’янське ― 28,1 тис. грн, ФАП с. Прилуківка, ФАП                  
с. Кам’янське ― 8,2 тис. грн, с. Терпіння ― 24,4 тис. грн, ФАП с. Прилуківка 
― 13,5 тис. грн, АЗПСМ с. Новомиколаївка ― 13,9 тис. грн; 

– здійснено покриття підлоги лінолеумом ФАП с. Ясне ― 13,5 тис. грн, 
ФАП с. Кам’янське ― 19,5 тис. грн, ФП с. Промінь ― 6,6 тис. грн, АЗПСМ с. 
Фруктове ― 6,7 тис. грн; 
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– проведено укладання бетонної основи та покриття підлоги 
лінолеумом ФП с. Ромашки ― 5,2 тис. грн, ремонт відмостки ФП ― 5,0 тис. 
грн.  

Крім того, виконано інші роботи щодо упорядкування лікувальних 
закладів в селах району.  

В цілому виконано робіт на загальну суму 1450,9 тис.грн. 
Для лікувального закладу району було придбано за рахунок сільської 

ради автомобіль «ЗАЗ Forza» на суму 239500,0 грн. (для АЗПСМ с. 
Астраханка), а також за рахунок фонду депутатів обласної ради ― комп’ютер 
на суму 12000,0 грн. (для АЗПСМ с. Новобогданівка), а також комп’ютери 
для амбулаторій загальної практики сімейної медицини Мелітопольського 
району за рахунок місцевого бюджету в кількості 13 штук на суму 129420,0 
грн.  

Придбано за рахунок сільської ради для АЗПСМ с. Семенівка пральну 
машинку та БФП «Саnon» на суму 11198,0 грн. Всього предметів та 
метеріалів було придбано на суму ― 970,2 тис. грн.  

За цей період було придбано за рахунок місцевого бюджету 
Мелітопольського району та медичної субвенції медичного обладнання та 
медикаментів на загальну суму 831,2 тис. грн.  

Для КЗ «Вознесенська амбулаторія загальної практики сімейної 
медицини Вознесенської сільської ради» за рахунок місцевого бюджету було 
придбано  електрокардіограф та пульсоксиметр на суму 21091,00 грн.  

 
Розвиток культури та спорту 

Відповідна увага приділялася і розвитку культури та збереженню 
мережі її закладів. У порівнянні з 2016 роком, мережа закладів культури не 
змінилася і на даний час складається із 33 сільських будинків культури та 
клубів, центру чеської національної культури, центральної районної 
бібліотеки та  33 бібліотек-філій, 2 дитячих музичних шкіл та 5 їх філій, 
районного організаційно-методичного центру народної творчості та  
районного центру охорони культурної спадщини і туризму. 

Завдяки системній роботі закладів культури в районі у 2017 році 
проведено  більше 3700 культурно-масових заходів і 37 районних заходів.  

В період звітного року колективи  і окремі  виконавці взяли участь в 27 
обласних та Всеукраїнських конкурсах і фестивалях та отримали більше 70 
призових місць. 

 Протягом звітного року бібліотеки району працювали в інтересах 
громади і користувача як центри спілкування, діалогу, освіти та дозвілля, 
поєднуючи традиційні форми обслуговування з сучасними інформаційними 
технологіями. 

Користувачами бібліотек району стали 25 тис. 259 читачів. 
За 2017 рік до бібліотек району надійшло 690 назв книг, 2973 

екземплярів на суму 1 млн 61 тис. 439 грн. 
На базі 14 бібліотек-філій функціонують 33 персональних комп’ютери, 

відвідувачам надаються безкоштовні послуги з користування Інтернетом. 
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Дитячі музичні школи району працюють планомірно, відповідно до 
шкільних програм, кількість учнів складає 364 дитини.  
           З метою підтримки та збереження закладів культури в 2017 році з 
районного бюджету було виділено кошти на поточні ремонти та поповнення 
матеріальної бази в сумі 398 тис. грн. Здійснено заміну вікон, ремонт 
приміщень, даху, оновлено меблі та обладнання в музичних школах.  

З метою реалізації державної молодіжної політики, політики в галузі 
фізичної культури та спорту здійснювались заходи в рамках районних 
програм підтримки молоді та сім’ї, розвитку фізичної культури та спорту в 
районі на 2017–2019 роки. 

За сприянням райдержадміністрації, в 2017 році розпочато будівництво 
футбольного поля зі штучним покриттям на базі спортивної бази села 
Тамбовка Семенівської сільської ради, яка з місцевого бюджету для даного 
будівництва надала 490 тис. грн, решту коштів (1 млн 10 тис. грн) було 
надано державним та обласним бюджетами. 

Щорічно в період квітня в Україні відбувається місячник під гаслом 
«Спорт для всіх ― спільна турбота», мета якого ― ремонт, облаштування та 
упорядкування спортивних майданчиків за місцем проживання, в місцях 
масового відпочинку населення та на базі навчальних закладів. Традиційно і в 
2017 році Мелітопольський район взяв активну участь у відповідному 
обласному місячнику. 

Завдяки цілеспрямованої діяльності мешканців району, більшість яких 
― це педагоги та учні навчальних закладів, в районі було упорядковано та 
відремонтовано 70 спортивних майданчиків.  

За підсумками участі в обласному місячнику ― Мелітопольський район 
посів ІІІ місце, обласним журі було визначено кращим населеним сільським 
пунктом ― село Семенівку.  

З метою організації культурно-масових заходів в районі, участі творчих 
колективів у конкурсах, оглядах та фестивалях різного рівня, підтримки та 
заохочення обдарованої молоді, переможців районних конкурсів з районного 
бюджету в 2017 році було використано 248 тис. грн. 

 
Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

          Забезпечується в районі і реалізація державної політики з питань сім’ї, 
дітей та молоді. 

На території Мелітопольського району проживає 9941 дитина, з них 44 
дитини-сироти, 131 дитина, позбавлена батьківського піклування, 51 дитина, 
яка опинилася в складних життєвих обставинах.  

Протягом 2017 року службою у справах дітей та районному центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 22 спільних 
профілактичних рейда. За підсумками рейдів складено 84 акти обстеження 
житлових умов дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та дітей, 
які перебувають під опікою та піклуванням.  
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Також службою разом з працівниками сектору ювенальної превенції 
було проведено 6 вечірніх рейдів в місцях масового збору молоді, 
розважальних закладах, відповідно було складено 10 актів.  

За підсумками проведених профілактичних заходів у 2017 році було 
ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 30 батьків, які 
ухиляються від виконання батьківських обов’язків.  

Систематично проводяться профілактичні рейди «Діти вулиці», 
«Вокзал», «Канікули».  

З метою попередження бездоглядності та безпритульності дітей, 
запобігання загрози життю та здоров’ю дітей, протягом 2017 року до 
Мирненського та Мелітопольського центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей службою у справах дітей було влаштовано 23 дитини з 
родин, які проживають на території району. 

До дитячого відділення Мелітопольської центральної районної лікарні 
було влаштовано 6 дітей, з яких 4 в подальшому влаштовані до Запорізького 
обласного спеціалізованого будинку дитини «Сонечко». 

У відповідності до вимог чинного законодавства щомісяця проводяться 
засідання комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглядаються 
питання, пов’язані із захистом прав та інтересів дітей. 

 Протягом 2017 року встановлено опіку/піклування над 10 дітьми-
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.  

 В Мелітопольському районі функціонує 5 прийомних сімей, в яких 
виховувалося 16 дітей, в сім’ях опікунів та піклувальників виховується 146 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 24 дитини-сироти 
та дитини, позбавленої батьківського піклування, перебуває у державних 
закладах. 

У 2017 році Мелітопольським районним центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді проводилася системна інформаційна кампанія з метою 
пошуку нових кандидатів на створення прийомних сімей на території 
Мелітопольського району. 
          Здійснювався  облік  сімей, які опинились в складних життєвих 
обставинах ―  перебувало на обліку 96 осіб та 581 сім’я, в них 1388 дітей, 
яким надано 5989 соціальних послуг. 

Станом на кінець 2017 року на квартирному обліку в селищній та 
сільських радах перебувало 92 дітини-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, які досягли 16 річного віку.  

У 2017 році на території Семенівської сільської ради було придбано 
соціальне житло (1 будинок) для особи із числа дітей, позбавлених 
батьківського піклування.   

Мелітопольською районною державною адміністрацією розроблено 
Районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018 рік на умовах 
співфінансування, яку було затверджено рішенням сесії Мелітопольської 
районної ради від 14.12.2017 № 12. 
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Робота з громадськістю 
В районній державній адміністрації налагоджена ефективна взаємодія 

влади з громадськістю. Райдержадміністрація сприяє діяльності громадських 
організацій, представники громадськості залучаються до роботи у робочих 
органах щодо вирішення важливих соціально-економічних питань, організації 
та проведення районних заходів тощо.    

З метою підвищення ролі громадськості у прийнятті управлінських 
рішень районною державною адміністрацією було проведено роботу по 
створенню Громадської ради при Мелітопольській райдержадміністрації. На 
засіданнях Громадської ради при Мелітопольській райдержадміністрації 
розглядаються актуальні питання життєдіяльності району.  

Відповідно до районної Програми соціальної підтримки ветеранів 
війни, дітей війн, інвалідів, громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи та інших соціальних груп населення, що 
перебувають у складних життєвих обставинах, Закону України «Про 
громадські об’єднання» виділяються кошти громадським організаціям з 
метою підтримки їх діяльності. Так, бюджетні запити надали 3 громадські 
організації: громадська організація «Мелітопольська районна організація 
ветеранів війни, праці та дітей війни», громадська організація «Центр 
«Побратим», громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль 
Мелітопольського району». На засіданні Громадської ради при 
Мелітопольській райдержадміністрації 17.01.2017 було  затверджено 
наступний розподіл коштів між громадськими організаціями: 
– громадська організація «Мелітопольська районна організація ветеранів 
війни, праці та дітей війни»  ― 70 тис. грн; 
– громадська організація «Центр «Побратим» ― 50 тис. грн.; 
– громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль Мелітопольського 
району»  — 10 тис. грн.  
  

Робота з військовими формуваннями та цивільний захист 
населення 

Відповідно до Указу Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 
«Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» 
та розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації за 
Мелітопольською районною державною адміністрацією до жовтня 2017 року 
були закріплені 4 військові частини, з жовтня ― 2. 

  З метою надання шефської допомоги військовим формуванням 
райдержадміністрацією були розроблені у звітному періоді наступні 
програми: 

– «Програма сприяння територіальній обороні Мелітопольського району 
на 2018–2019 роки» від 14.12.2017 № 4. Сума фінансування 470 тис. грн; 

– «Програма шефської допомоги військовій частині А 1736 на 2017 рік» 
від 22.06.2017 № 1. Сума фінансування 300 тис. грн (освоєна в повному 
обсязі). 
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   Для забезпечення територіальної оборони Мелітопольського району 
прийнято району Програму від 22.06.2017 № 2 «Забезпечення територіальної 
оборони  Мелітопольського району у 2017 році». Сума фінансування 200 тис. 
грн (освоєна в повному обсязі).  

    Протягом року прийнято 12 розпоряджень голови районної державної 
адміністрації з метою якісного, своєчасного проведення призову громадян на 
строкову військову службу, проведення відбору кандидатів на військову 
службу за контрактом та ведення військового обліку на території району. 

Планове завдання 2017 року з призову громадян на строкову військову 
службу та відбору кандидатів на військову службу виконано на 100 %. 

У 2017 році проведено 18 засідань комісії ТЕБ та НС. 
Надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у 2017 

році на території Мелітопольського району не було. 
За Програмою захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2014–2017 роки були 
придбані 4 дихальні апарати та передані Мелітопольському міжрайонному 
управлінню ДСНС України у Запорізькій області. 
 За Програмою подальшого нарощування матеріального резерву 
Мелітопольського району для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2015–2019 роки 
придбано бензину А-92 ― 2230 літрів та дизельного пального ― 2240 літрів. 
 З метою запобігання надзвичайних ситуацій було виділено з 
матеріального резерву Мелітопольському міжрайонному управлінню ДСНС 
України у Запорізькій області: бензину А-92 ― 500 літрів та дизельного 
пального ― 1000 літрів. 
 

Децентралізація 
Райдержадміністрацією протягом 2017 року проводилася 

інформаційно-роз’яснювальна робота з питань децентралізації. Щомісяця 
розроблялися та затверджувалися медіа-плани проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи з питань децентралізації у Мелітопольському районі. 
Відповідно до Плану проводилися наради, зустрічі, засідання «круглих 
столів». Інформація про проведені заходи розміщувалася в засобах масової 
інформації.  

29 жовтня 2017 року в районі відбулися перші вибори до об’єднаної 
територіальної громади (об’єдналися Новобогданівська с. р. 
Мелітопольського району та Старобогданівська с. р. Михайлівського району). 
Так, громадяни в цей день обрали Новобогданівського сільського голову 
(Хлистуна Д. П.) та депутатів Новобогданівської сільської ради (22).  

У 2017 році проведено 1 засідання робочої групи з підтримки та 
впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних громад 
Мелітопольського району. 
 Отримано позитивний висновок Запорізької обласної державної 
адміністрації щодо відповідності рішень по об’єднанню Мирненської 
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селищної ради та Новопилипівської сільської ради Конституції та законам 
України.  

 
Оргпанізаційно-кадрове забезпечення роботи райдержадміністрації 

Слід зазначити, що структура райдержадміністрації відповідає вимогам  
чинного законодавства та тим завданням, які на сьогодні поставлені перед 
органом виконавчої влади. Станом на 01.01.2018 штатна чисельність 
райдержадміністрації становила 122 посад (апарат ― 27, структурні 
підрозділи ― 95).  

Всього, протягом звітного року, в районній державній адміністрації 
призначено 22 особи, з них на посади державної служби — 20.  

У 2017 році проведено 4 засідання колегії райдержадміністрації, на яких 
розглянуто 10 питань і видано 10 розпоряджень голови райдержадміністрації.  

У 2017 році всього проведено 337 нарад, з них внутрішніх — 256, в 
тому числі за участю голови райдержадміністрації — 36, виїзних — 3, 
загальнорайонних — 78.  

У звітному періоді видано 594 розпорядження голови районної 
державної адміністрації. 

Здійснювався моніторинг 2472 завдань, з них 207 розпоряджень голови 
облдержадміністрації. Взято на контроль 1082 документа, з них 65 
розпоряджень голови облдержадміністрації.  

Районною державною адміністрацією проводиться значна робота по 
вирішенню зверенень громадян. У 2017 році їх надійшло 672, що в 
порівнянні з аналогічним періодом 2016 року більше на 36 %. Серед них:  293 
звернення від малозахищених верств населення (43,6 %): 129 звернень від 
учасників та інвалідів війни, бойових дій, 93 звернення — від інвалідів І, ІІ, ІІІ 
групи, 14 звернень від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-
героїнь, 2 звернення від ветеранів праці та 41 звернення від учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. За звітній період зареєстровано 11 
колективних звернень або 16 % від загальної кількості. 

З урахуванням колективних звернень, у 2017 році до районної 
державної адміністрації звернулося 1140 громадян. У зверненнях громадян 
було порушено 678 питань різної тематики. Найбільш актуальною групою 
питань протягом року є звернення з питань соціального захисту — 366 або 
53,9 %; аграрної політики та земельних відносин — 159 або 23,4 %; житлової 
політики — 33 або 4,8 %; комунального господарства — 25 або 3,6 %  від 
загальної кількості порушених питань у зверненнях. Також порушуються 
питання транспорту та зв’язку, охорони здоров’я, екології та природних 
ресурсів, фінансової політики, освіти і науки тощо.  

У 2017 році керівництвом райдержадміністрації проведено 69 
особистих та 66 виїзних прийомів громадян, проведено 13 прямих «гарячих» 
телефонних ліній.  

Протягом звітного періоду забезпечено розгляд усіх звернень 
громадян. 
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З метою виконання заходів та удосконалення форм роботи з 
інформування населення про діяльність органів виконавчої влади у 
вирішенні соціально-економічних проблем районною державною 
адміністрацією проводиться відповідна робота щодо забезпечення 
відкритості у своїй діяльності. 

У засобах масової інформації постійно висвітлюється інформація про 
діяльність райдержадміністрації щодо виконання своїх повноважень та 
питань соціально-економічного, суспільно-політичного і культурного життя 
району.  

Крім того, постійною стала робота по інформаційному наповненню 
офіційної веб-сторінки Мелітопольської райдержадміністрації та 
висвітленню її  діяльності  у «Фейсбуці». 
 

  


