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         На виконання пункту 8 частини першої ст. 39 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», ст. 45 Закону України «Про державну 
службу», згідно з Типовим порядком проведення публічного звіту керівника 
органу виконавчої влади, затвердженим наказом голови Національного 
агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 № 277, на 
виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 16.01.2018 № 20 
«Про підготовку публічного звіту голови Запорізької облдержадміністрації за 
2017 рік», з метою належного інформування громадськості про діяльність 
Великобілозерської районної державної адміністрації, до Вашої уваги  
надається звіт про проведену роботу у 2017 році. 
         Відповідно до ст. 34 Закону України "Про місцеві державні 
адміністрації" та ст. 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" протягом року зусилля райдержадміністрації були зосереджені на 
виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень 
обласної та районної рад, розпоряджень голови обласної державної 
адміністрації та власних розпорядчих документів.  
         Діяльність районної державної адміністрації була спрямована на 
реалізацію Програми економічного і соціального розвитку району, 
делегованих районною радою повноважень, створення умов для всебічного 
розвитку дошкільної освіти, залучення дітей до занять спортом, надання 
якісної освіти, розвитку культури, поліпшення надання медичних послуг, 
забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району, 
ефективне використання наявних, трудових та фінансових ресурсів, 
вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення 
соціального захисту населення, розвиток підприємницької діяльності та 
створення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку економічних 
галузей району. Було здійснено підготовку і внесено на розгляд районної ради 
проекти цільових програм, що передусім стосувалися подальшого розвитку 
освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, проектів 
бюджету району та інші. Механізм контролю реалізації даних програм 
передбачає звітність про хід їх виконання на засіданнях колегії районної 
державної адміністрації, сесіях районної ради, нарадах за участю начальників 
управлінь і відділів, сільських голів, депутатів районної ради, керівників 
підприємств, установ та представників громадських організацій району. 

БЮДЖЕТ   

Пріоритетним напрямком роботи райдержадміністрації  у 2017 році було 
виконання бюджету та залучення  всіх ресурсів для  його наповнення.   

 
За  2017 рік   до загального фонду районного бюджету надійшло 65515,1 

тис.грн. доходів (з урахуванням  трансфертів), що становить 100,7 відсотків  
до  плану на звітний період. За  2017 рік   надійшло до районного бюджету 
власних доходів  - 17398,8 тис.грн., або 108,5 % до річного плану (16040,4 
тис.грн.) 



Стан щодо  надходження податків і  зборів до  місцевих бюджетів 
склався у Великобілозерській с/р – 113,2 % до плану на звітний період, 
Червона с/р – 120,1 %, Трудова с/р – 109,3 %, Новопетрівська с/р – 95,7 %, 
Гюнівська с/р – 120,6 %. 

В цілому по району за 2017 рік до загального фонду надійшло власних 
доходів 32209,0 тис. грн., що становить 110,4 %  до затвердженої суми на 
відповідний період 2017 року – 29185,0 тис.грн. У порівняні з 2016 роком 
власних доходів надійшло на 9804,1  тис. грн. більше, або на 43,8 %.    
          Заборгованість  з платежів до бюджетів усіх рівнів станом на 01.01.2018 
року становить 13,0 тисяч гривень. Боржниками є фізичні особи по платі за 
землю – 0,1 тис. гривень., ВАТ «Запоріжобленерго» - 12,9 тис.грн. ( земельний 
податок). 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету  за 2017 рік  
склала 61617,4 тис.грн., що  становить 96,5  % до  затвердженого  плану 
звітного періоду, який  визначений  у  розмірі 63863,7 тис .грн. Із загального 
обсягу здійснених  видатків на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 
23915,2 тис .грн., енергоносії  2425,5 тис.грн., продукти харчування 540,0 
тис.грн, медикаменти 12,5 тис.грн. 

 Протягом 2017 року  заробітна плата працівникам бюджетних установ  
виплачувалась своєчасно та в повному обсязі. У повному обсязі  здійснено 
фінансування установ на медикаменти, продукти харчування, спожиті  
енергоносії та інші видатки, пов’язані з утриманням установ.  

Станом на 01.01.2018 року  відсутня   кредиторська  заборгованість по 
захищеним статтям видатків.  По іншим статтям  видатків 419,824 тис.грн.  
заборгованість виникла в зв”язку з недоотриманням соціальних субвенцій з 
державного бюджету.  

     Видатки на утримання виконавчого апарату районної ради за 2017 рік 
склали у розмірі 1208,6 тис. грн., що становить 100% до затвердженого 
річного плану з урахуванням змін.       

   По галузі "Освіта" виконання видатків за 2017 рік  склали   у розмірі 
24326,4тис.грн., що становить 95,6% до затвердженого річного плану з 
урахуванням змін 25438,3 тис.грн. 

За  2017  рік  на утримання галузі « Охорона здоров'я» спрямовані кошти на 
загальну суму 9510,7 тис. грн. при плані  9607,1 тис.грн.  або 99,0 %  
затверджених асигнувань. 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за  2017 рік  
склали  19007,4 тис. грн., що становить 95,7 % до  плану   звітного періоду  

По галузі «Культура і мистецтво» виконання видатків за 2017 рік  склали   
у розмірі 2215,9 тис.грн., що становить 99,8% до затвердженого річного плану 
з урахуванням змін. 

За 2017 рік касові видатки на утримання ДЮСШ склали – 282,2 тис. грн., 
що становить 100% до затвердженого річного плану з урахуванням змін. 

Протягом 2017 року  з резервного  фонду  районного бюджету кошти не  
направлялись. 

Інша додаткова дотація  з районного бюджету сільським бюджетам   за   
2017 рік   профінансована   на  99,8 %  в сумі  3657,6 тис.грн.   

 
           Субвенції та дотації  з Державного бюджету 



 
1. Базова дотація надійшла в сумі 577 тисяч гривень, використана в 

повному обсязі.  
2. Стабілізаційна дотація надійшла в сумі 193 тисяч 500 гривень, 

використана в повному обсязі на виплату заробітної плати працівникам 
бюджетних установ та розрахунки за енергоносії. 

3. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров`я надійшла в сумі  5 мільйонів 477 тисяч 800 
гривень, використано -  5 мільйонів 245 тисяч 335 гривень,                                      
залишок – 232 тисячі 465 гривень.  
 4. Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та 
тимчасової державної допомоги та допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2 
групи внаслідок психічного захворювання в сумі 13 мільйонів 604 тисячі 050 
гривень. Кошти субвенції використанні в повному обсязі, повернення не було. 
Кредиторської заборгованості немає. 
 5.Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких  нечистот 
надійшла у сумі 1 мільйон 127 тисяч 313 гривень. Кошти субвенції 
використанні в повному обсязі, повернення не було. Кредиторська 
заборгованість станом на 01.01.2018 року складає по даній субвенції- 133 
тисячі 247 гривень. 
 6. Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу   
2 мільйони 691 тисяча 603 гривні. Кошти субвенції використанні в повному 
обсязі. Повернення не було. Кредиторська заборгованості становить – 286 
тисяч 577 гривень. 
        7. Освітньої субвенції надійшло – 13 мільйонів 664 тисяч 500 гривень. 
Залишок складає – 554 тисячі 375 гривень. 
       8. Медичної субвенції надійшло – 6 мільйонів 425 тисяч 850 гривень. 
Залишок складає – 1 тисяча  319 гривень.  
        9. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження надійшло 1 мільйон 473 тисячі 200 гривень, що 
становить 100 % до річного плану.  
        10. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення  батькам - вихователям і 
прийомним батькам по наданню соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною” 
надійшла в сумі 475 тисяч 464 гривні ( при плані 493,6 тис.грн., або 96,3%).  
Кошти субвенції використанні в повному обсязі, повернення не було. 
Кредиторської заборгованості немає. 



        11. Субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських 
селищних голів надійшло 283 тисячі 295 гривень , повернення даної субвенції 
становить 5 гривень 37 коп.  
 12. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  ( з 
урахуванням спеціального фонду) надійшло 2 мільйони 74 тисячі 660 гривень, 
що становить 100 % до річного плану. Касові видатки складають – 1 мільйон 
624 тисячі 660 гривень. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018  
відсутня. Залишок складає – 450 тисяч гривень. 
 13. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань надійшло 101 тисяча 233 гривні, використано- 98 тисяч 833 
гривні, повернено до державного бюджету – 2 тисячі 400 гривень.  
 14. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшло 44 
тисячі 568 гривень, використано – 11 тисяч 240 гривень, повернено до 
державного бюджету – 33 тисячі 328 гривень.  

 
Трансферти з обласного бюджету 

 
1) Із загального фонду обласного бюджету виділена інша субвенція: 
- в сумі 1 мільйон 214 тисяч 811 гривень на захід «Сприяння виконанню 

депутатських повноважень»,  використано – 1 мільйон 213 тисяч 933 гривні,  
повернення становить – 878 гривень.  

2) Із спеціального фонду обласного бюджету виділена інша субвенція: 
- в сумі 3 мільйона 870 тисяч на захід «Виконання природо-охоронних 

заходів» використано в повному обсязі,  повернення не було.  
- в сумі 500 тисяч гривень на захід «Модернізація інфраструктури 

об'єднаних територіальних громад» використано в повному обсязі,  
повернення не було. 

-  в сумі 87 тисяч 700 гривень на захід «Облаштування сучасних 
медіатек та капітальний ремонт приміщення Великобілозерської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3 Великобілозерської районної ради 
Запорізької області за адресою: вул. Лугова, 2, с.Велика Білозерка, 
Великобілозерський район, Запорізька область» використано в повному 
обсязі,  повернення не було. 

-  в сумі 300 тисяч гривень на захід «Будівництво (нове будівництво, 
реконструкція, у т.ч. виготовлення проектної документації) футбольних полів 
(майданчиків, стадіонів) зі штучним покриттям». Використано в повному 
обсязі, повернення не було. 

 
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС  

 
Провідною галуззю економіки району є сільське господарство.  Протягом року 
здійснювалися     заходи щодо розвитку галузі сільського господарства, 
забезпечення виконання планових показників агропромислового комплексу 
району.  



         Район – один з найменших сільськогосподарських районів Запорізької 
області за площею сільгоспугідь. Загальна площа їх становить 43059 га., з них 
: рілля – 39735 га., багаторічні насадження 43 га, пасовища 3281 га. 
           Найбільшу питому вагу в структурі економіки району займає аграрний 
сектор. На території району працюють 9 сільськогосподарських підприємств, 
в тому  числі 6 товариств з обмеженою відповідальністю, 2 
сільськогосподарські виробничі кооперативи, 1 публічне акціонерне 
товариство. Крім того зареєстровано 52 фермерських господарства. 
За результатами збирання ранніх зернових культур у 2017 році з площі 13372 
га,  одержано валовий збір 50978 т. урожайність 38,1 ц/га.  

Середня урожайність ранніх зернових по районну за 2017 рік склала 38,1 
ц/га. Середня урожайність по області ранніх зернових склала 33,2 ц/га. 
     В тих господарствах, де застосовують передові технології,  високу 
культуру землеробства, залишають та підтримують в належному стані пари, 
дотримуються науково обгрунтованої системи землеробства – отримують з 
року в рік високі та сталі врожаї. 
         Найбільшого показника урожайності ранніх зернових культур досягли 
господарства – ТОВ «Імені Гагаріна» - 62,4 ц/га., ТОВ «Преображенське» - 
51,1 ц/га., ТОВ «Агрофірма ім.Ватутіна» - 47,6 ц/га. 
 Зібрано урожай  пізніх зернових культур з площі – 974 га. одержано 
валовий збір 10598 т. урожайність 108,8 ц/га. 
 Зібрано урожай технічних культур з площі – 9994 га, одержано валовий 
збір 24281 т., урожайність 24,3 ц/га. 

Посіяно  озимих  культур під урожай 2018 року на площі  12206 га.  
За даними сільськогосподарських підприємств району у 2017 році 

одержано 61,6 тис.т зерна, що на 6,6% більше ніж у 2016 році.  
 Щодо галузі тваринництва, то здійснюються заходи по аналізу основних 
показників даної галузі та забезпечення виконання планових показників. В 
районі тваринництвом займаються  4 сільськогосподарські підприємства із 
них вирощуванням великої рогатої худоби займається одне господарства, 
вирощуванням свиней займається 3 господарства.    
 З початку року спостерігалосяся нарощування поголів’я великої рогатої 
худоби: станом на 01.03.2017 поголів’я збільшилось на 30 голів, станом на 
01.04.2017 збільшилось на 43 голови. Поголів’я корів станом на 01.04.2017 
збільшилось на 100 голів. 
 В зв’язку з стрімким поширенням по Запорізькій області 
висококонтагіозної  вірусної хвороби - африканської чуми свиней, лікувати на 
яку свиней заборонено, сільськогосподарські підприємства району з початку 
року по квітень місяць 2017 року зменшили поголів’я свиней на 1219 голів. З 
метою оперативного і ефективного реагування у разі виникнення осередків 
африканської чуми свиней на території району та стабілізації ситуації з 
зменшенням поголів’я свиней було розроблено «Програму  ветеринарно-
санітарних заходів  з профілактики, оздоровлення, ліквідації та недопущення 
розповсюдження африканської чуми свиней на території  
Великобілозерського району на 2017-2018  роки», яка затверджена рішенням 
№ 6 від 14.04.2017 сесії Великобілозерської районної ради. Завдяки чому 
вдалося зупинити стрімке зменшення поголів’я свиней у 
сільськогосподарських підприємствах  Великобілозерського району та за 



період з квітня по кінець грудня 2017 року збільшити його  на 1298 голів. 
         Станом на 01.01.2018 в сільськогосподарських підприємствах 
налічується 1781 гол. великої рогатої худоби в тому числі корів 600 голів, 
надоєно молока на 1 фуражну корову 5929 кілограм. Поголів’я свиней 
становить 9828 голів  ( що на 79 голів більше в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року).  
       За підсумками   2016 року  вироблено молока  9265 т., вироблено м’яса 
1440 т. Реалізовано худоби на забій в живій вазі 13030 т.  Отримано приплоду: 
ВРХ – 567 гол., свиней 13250 гол.  
       З метою збільшення виробництва продукції тваринництва за рахунок 
стабілізації та нарощування поголів’я великої рогатої худоби та свиней з 
керівниками сільськогосподарських підприємств, що займаються галуззю 
тваринництва проведено роботу направлену на зміцнення кормової бази. За 
рахунок проведеної роботи заготовлено сіна 264 тонн  (що становить 132 % 
від потреби),  сінажу 3240 т (що становить 113 % від потреби), соломи 2475 т 
(що становить 110 % від потреби), силосу 10069 т. (що становить 103% від 
потреби). Завдяки наявним обсягам кормів вдасться утримати поголів’я 
худоби та не допустити його зменшення в осінньо-зимовий період. 
         Середня заробітна плата одного працівника в сільському господарстві 
району збільшилася на 2039 грн, (56,8 %) проти відповідного періоду 
минулого року та становить на 01.01.2018 року 5624 грн. Заборгованість із 
заробітної плати відсутня. 
       В районі було проведено захід «Врожай – 2017» із залученням органів 
виконавчої влади, правоохоронних органів та органів місцевого 
самоврядування. Відповідна акція мала цілу низку напрямків, направлених на 
забезпечення збільшення надходжень до місцевих бюджетів та легалізацію 
зайнятості населення району. 

Всього по району моніторингу підлягало –  більше 41 тисячі гектар 
сільськогосподарських земель. Це 38,5 тис. гектар ріллі та 2,5 тис. гектар 
пасовищ. Із них 35 тис гектар земель приватної власності, 3,3 тис. гектар 
земель державної власності, 1,8 тис. гектар земель колективної власності та 94 
гектара земель комунальної власності. 
      Обстежено земель сільськогосподарського призначення державної 
власності на площі 3380 гектар. Виявлено, що згідно договорів оренди 
використовується 1977 гектар, без документів використовується 138 гектар. 
Не використовується 1264 гектара землі (пасовища), використовується не за 
цільовим призначенням 131,8 гектар землі (розорані пасовища). 
      Обстежено земель сільськогосподарського призначення колективної 
власності на площі 1880,8 гектара. Виявлено, що використовуються згідно з 
договорами оренди 857,9 гектар, без документів та не за цільовим 
призначенням використовується 8,0 гектар та не використовуються 1014,82 
гектара нерозподілених пасовищ. 
      Обстежено земель приватної власності сільськогосподарського 
призначення на площі 35,3 тис. гектар. Із них використовуються згідно 
договорів оренди  26,5 тисяч гектар, самостійно використовуються 8,9 тисяч 
гектар. 
      Обстежено земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення на площі 94 гектара. Виявлено, що використовуються згідно з 



договорами оренди 37,5 гектар, не використовуються 1,2 гектар, 
використовуються без документів 55,4 гектар, використовуються не за 
цільовим призначенням 13 гектар.    
       За результатами проведеного моніторингу створено зведений 
електронний реєстр земель сільськогосподарського призначення по району. 
          Про виявлені факти порушення земельного законодавства, а саме зміну 
цільового призначення земельних ділянок та використання земельних ділянок 
без правовстановлюючих документів матеріали  направлені до органів  
фіскальної служби, правоохоронних органів, облдержадміністрації та 
Держгеогадастру у Запорізькій області. Великобілозерським відділенням 
поліції Енергодарського відділу поліції Головного управління національної 
поліції в Запорізькій області було відкрито два кримінальні провадження за ч. 
1 ст. 197-1 КК України. 
         Крім того за результатами проведення заходу «Врожай -2017» підвищено 
розмір заробітної плати 170 найманим працівникам. Легалізовано доходу на 
суму 1129,9 тис.грн. за рахунок підвищення заробітної плати. Додаткові 
надходження за рахунок підвищення розміру виплати заробітної плати з 
податку на доходи фізичних осіб склали 203,3 тис.грн, з військового збору 17 
тис.грн., з єдиного соціального внеску 248,6 тис.грн. 
          Кількість добровільно додатково оформлених найманих працівників 
склала 75 осіб. За рахунок чого легалізовано доходу на суму 240,6 тис.грн. 
Додаткові надходження за рахунок добровільно оформлених найманих 
працівників з податку на доходи фізичних осіб склали 43,3 тис.грн, з 
військового збору 3,6 тис.грн., з єдиного соціального внеску 52,9 тис.грн. 
          Додатково виявлено 505 громадян, які отримували дохід від продажу 
сільськогосподарської продукції.  Сума задекларованого доходу склала 3717,3 
тис. грн.. Сума задекларованого податку на доходи фізичних осіб склали 668,6 
тис.грн,  військового збору 81,3 тис.грн. 
 Донараховано за нецільове використання землі кошти в сумі 51,8 
тис.грн. 
          В цілому додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів від проведення 
заходу «Врожай-2017» склали 1620,5 тис.грн. 

Також протягом 2017 року постійно здійснювався моніторинг цін на 
ринку сільськогосподарської продукції. Здійснювася заходи щодо залучення 
сільськогосподарських виробників до проведення ярмаркових заходів з метою 
активізації ярмаркової діяльності та сприяння збуту сільськогосподарської 
продукції власного виробництва. Традиційним став виїзд представників 
району на Покровський ярмарок, який проходить щорічно в м.Запоріжя. До 
сільськогосподарських виробників постійно доводиться інформація про 
можливість участі у діючих програмах по розвитку агропромислового 
комплексу району. 

 
ЕКОНОМІКА 

 
Промисловість 

За результатами комплексної оцінки (рейтингу) результатів соціально-
економічного розвитку міст і районів Запорізької області по показнику 



«Промисловість та розрахунки за енергоносії» за підсумками 9 місяців 2017 
року район посів 5 місце. 

На території району відсутні промислові підприємства. 
Промисловий сектор району представлений малим підприємством 

харчової промисловості ЗАТ «Старт» та Великобілозерським експлуатаційним 
цехом водопостачання КП «Облводоканал». 

Вироблено  всього промислової продукції  в натуральних одиницях: 
- олія  -  68,5 тонн, шрот – 131,5 тонн. 
Протягом звітного періоду Великобілозерським ЕЦ водопостачання 

видобуто 70,0 тис. м3 води.  
          Крім того приватні підприємства та підприємці здійснюють 
забезпечення населення твердим побутовим паливом. 

 
Підприємництво 

 
Свою діяльність у сфері підтримки малого підприємництва 

райдержадміністрація здійснює відповідно до Закону України «Про державну 
підтримку малого підприємництва», «Про національну програму сприяння 
розвитку малого підприємництва в Україні» та Комплексну програму 
розвитку малого і середнього  підприємництва у Великобілозерському районі 
на 2017-2018 роки.  

Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Великобілозерського району на 2017 рік, сфера малого 
підприємництва в районі за 9 місяців 2017 року склала в кількості: 60 малих 
підприємств, 52 фермерських господарства та 141 підприємців-фізичних осіб. 

Районним центром зайнятості надаються консультації для безробітних 
щодо відкриття власної справи та вибору галузі малого підприємництва. За 
рахунок коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття, районним центром зайнятості населенню 
протягом 2017 року одноразова допомога по безробіттю для організації 
підприємницької діяльності не надавалась. 

 Проводилися зустрічі, наради, консультації та здійснювалася тісна 
співпраця з представниками малого підприємництва району та спілкою 
роботодавців. 
 

Торгівельні послуги 
 
Станом на 01.01.2018 в районі діє 60 торгових точок, загальною 

торговельною площею 2920,7 м2, 5 об’єктів побутового обслуговування, 2 
підприємства сфери ресторанного господарства, функціонує 1 торгова точка 
«Ринок». Найбільшу питому вагу с структурі  товарообороту займають фізичні 
особи – підприємці. 

Протягом звітного періоду райдержадміністрацією проводився 
щотижневий моніторинг цін на основні продовольчі товари, що реалізуються 
на території району. 

Райдержадміністрація сприяє в організації та проведенні виставок та 
ярмарок, до участі в яких постійно залучаються суб’єкти малого 



підприємництва. Щосуботи відбувається виїзна торгівля вирощеною 
підприємцями власною продукцією (м’ясною та овочевою).  

За 2017 рік забезпечено проведення 48 моніторингів цінової ситуації по 
територіях району, що дозволяє своєчасно запобігати необґрунтованому 
підвищенню цін на основні продукти харчування.  

В наявній торговій  мережі основні продукти та товари щоденного 
вжитку  є в достатній кількості, ажіотажний  попит  відсутній, торгівельні 
надбавки витримуються.    

Проведено 52 продовольчих ярмарки, де реалізовано 101,7 тонн 
продукції на загальну суму 796,5 тис. грн. Також, в жовтні 2017 року 
підприємці від Великобілозерського району приймали участь в Покровській 
ярмарці, яка проходила у м. Запоріжжя. 
          Інформаційна підтримка розвитку малого підприємництва через засоби 
масової інформації відбувається за рахунок інтернет-ресурсу. На офіційному 
веб-сайті Великобілозерської райдержадміністрації (http://vbeloz.gov.ua) 
створено сторінку для інформування підприємців району. На ній 
розміщуються інформаційні та довідкові матеріали. 

Райдержадміністрацією проводиться робота по реалізації Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської 
діяльності», а саме вживаються заходи по недопущенню ухвалення 
нормативних документів, які не відповідають чинному законодавству.  

 
Пасажирські та вантажні перевезення 

 
 Регулярні пасажирські перевезення на міжміських та приміських 

внутрішньообласних маршрутах загального користування забезпечують 
представники автопідприємств м. Енергодар та м. Запоріжжя за договорами, 
що укладаються із Запорізькою облдержадміністрацією. Станом на 20.01.2018 
року маршрутна мережа району складає 13 маршрутів. Через автостанцію 
райцентру за добу здійснюється 9 міжміських та 4 приміських 
автопасажирських маршрути. 

Регулярним автобусним сполученням охоплено 100 % населених 
пунктів району. Перевезення пасажирів автомобільним транспортом здійснює 
3 автотранспортні підприємства. 

 
                         Інвестиційна діяльність 
 
Інвестиційна політика райдержадміністрації була спрямована на 

реалізацію проектів з реконструкції, капітальних та поточних ремонтів 
об’єктів соціальної сфери та об’єктів комунальної власності шляхом 
залучення коштів з різних джерел.   

Протягом 2017 року за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, 
проведено: 

- «Капітальний ремонт комунального закладу "Великобілозерський 
будинок дитячої та юнацької творчості" Великобілозерської районної ради 
Запорізької області за адресою: Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика 



Білозерка, вул. Центральна, 121» (всього: 1429,171 тис. грн., з них 1316,400 тис. 
грн. кошти даної субвенції та 112,771 співфінансування за рахунок місцевих 
бюджетів); 

- Поточний ремонт ганку районного будинку культури с. Велика 
Білозерка, Великобілозерського району (всього: 125,256 тис. грн., з них 81,800 
тис. грн. кошти даної субвенції та 43,456 співфінансування за рахунок місцевих 
бюджетів); 

- Поточний ремонт ганку Великобілозерської ЦРЛ за адресою: 
Запорізька область, с. Велика Білозерка (всього: 137,758 тис. грн., з них 75,000 
тис. грн. кошти даної субвенції та 62,758 співфінансування за рахунок місцевих 
бюджетів); 

За рахунок коштів   субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій: 

- Капітальний ремонт водопроводу по вул. Гоголя Трудової сільської 
ради с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області 
(всього: 637,283 тис. грн., з них 600,000 тис. грн. кошти даної субвенції та 37,283 
співфінансування за рахунок місцевих бюджетів); 

- Капітальний ремонт дитячого дошкільного підрозділу "Дзвіночок" 
НВК №1 по вул. Набережній, 44 в с. Велика Білозерка Великобілозерського 
району Запорізької області (всього: 335,179 тис. грн., з них 299,000 тис. грн. 
кошти даної субвенції та 36,179 співфінансування за рахунок місцевих бюджетів); 

- Капітальний ремонт дитячого садка "Золотий ключик" Трудової 
сільської ради по вул. Гоголя, 30 с. Велика Білозерка Великобілозерського 
району Запорізької області (всього: 863,894 тис. грн., з них 725,660 тис. грн. 
кошти даної субвенції та 138,234 співфінансування за рахунок місцевих 
бюджетів); 

Станом на 29.12.2017 року виділено кошти даної субвенції на реалізацію 
заходів в 2018 році: 

- Заміна вікон Великобілозерської загально-освітньої школи І-ІІ 
ступенів №6 Великобілозерської районної ради Запорізької області с. Велика 
Білозерка  - капітальний ремонт – 250,000 тис. грн.; 

- Капітальний ремонт доріг по вулиці Південна від буд. № 89 до буд. 
№ 101 с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області – 
200,000 тис. грн. 

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища придбано: 

- Бульдозер для землерийно-підготовчих робіт та укладання і 
ущільнення твердих побутових відходів на території Великобілозерського 
району Запорізької області (всього: 2428,278 тис. грн., з них 2070,000 тис. грн. 
кошти екофонду та 358,278 співфінансування за рахунок місцевих бюджетів); 

- сміттєвоз для збору та транспортування твердих побутових 
відходів – 1797,600 тис. грн.; 

- вакуумну машину для збору та транспортування рідких побутових 
відходів для Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району – 
1400,000 тис. грн.  

Виділено та освоєно кошти обласної програми «Питна вода Запорізької 
області»: 



- Реконструкція водозабору по вул. Молодіжна в  с.Велика Білозерка 
Трудової сільської ради Великобілозерського району Запорізької області 
(всього: 804,965 тис. грн., з них 724,468 тис. грн. кошти даної програми та 80,497 
співфінансування за рахунок місцевих бюджетів); 

- Капітальний ремонт водопроводу по вул.. Орденоносна та по вул.. 
Пархоменко Червоної сільської ради с. Велика Білозерка Великобілозерського 
району Запорізької області (всього: 676,320 тис. грн., з них 446,380 тис. грн. 
кошти даної програми та 229,940 співфінансування за рахунок місцевих 
бюджетів); 

Відповідно до Програми сприяння виконанню депутатських 
повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017 - 2020 роки, 
виконано заходи: 

- Благоустрій центру села Гюнівка Великобілозерського району 
Запорізької області – 140,000 тис. грн.; 

- Поточний ремонт обладнання зовнішнього освітлення по вулицях 
Пархоменка і Річній с. Велика Білозерка Великобілозерського району – 27,517 
тис. грн.; 

- Поточний ремонт Меморіалу воїнам-визволителям за адресою: 
Запорізька область, Великобілозерський район, с. Велика Білозерка, вул. 
Таврійська – 140,000 тис. грн.; 

- Поточний ремонт улаштування плитки тротуарної у  
Великобілозерській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №4  
Великобілозерської районної ради Запорізької області (вул. Центральна, 290, с. 
Велика Білозерка) – 139,042 тис. грн.; 

- Придбання обладнання, основних засобів (мультимедійного 
проектору та екрану) для дошкільного навчального закладу "Малятко" 
Червоної сільської ради – 16,000 тис. грн. 

- Придбання предметів, інвентарю для Великобілозерської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Великобілозерської районної ради 
– 24,988 тис. грн.; 

- Облаштування дитячого майданчика дошкільного навчального 
закладу "Золотий ключик" Трудової сільської ради Великобілозерського 
району Запорізької області - 39,893 тис. грн.; 

- Облаштування спортивного майданчика по вул. Шкільна с. Велика 
Білозерка Великобілозерського району Запорізької області - 643,843 тис. грн.; 

- Поточний ремонт бар'єрної огорожі за адресою: вул. Таврійська, с. 
Велика Білозерка Великобілозерського району – 111,968 тис. грн.; 

- Поточний ремонт ганку та заміна вікон в КЗ "Великобілозерська 
районна дитяча бібліотека" Великобілозерської районної ради Запорізької 
області – 27,194 тис. грн.; 

- Поточний ремонт огорожі з встановленням турнікета в 
дошкільному навчальному закладі "Малятко" по вул. Червонофлотська, 16, 
села Велика Білозерка Великобілозерського району – 25,000 тис. грн.; 

- Поточний ремонт реєстратури комунального закладу 
"Великобілозерський Центр первинної медико-санітарної допомоги" 
Великобілозерської районної ради (вул. 8 Березня, б. 3, с.Велика Білозерка, 
Великобілозерський район, Запорізька область) – 139,620 тис. грн.; 



- Придбання ігрового комплексу для дитячого майданчика по вул. 
Дніпровській, с. Велика Білозерка Великобілозерського району – 45,150 тис. 
грн.; 

- Придбання ігрового обладнання для дитячого майданчика 
дошкільного навчального закладу "Дзвіночок" Навчально-виховного 
комплексу №1 Великобілозерського району – 26,871 тис. грн.; 

- Придбання обладнання та спортивного інвентарю для 
Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 
Великобілозерської районної ради – 7,220 тис. грн.; 

- Придбання обладнання,основних засобів для Великобілозерської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Великобілозерської районної ради 
– 24,120 тис. грн.; 

- Придбання спортивного інвентарю (15 м'ячів) для 
Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 
Великобілозерської районної ради – 12,500 тис. грн.; 

- Улаштування бетонних майданчиків в кількості 10 шт. під сміттєві 
баки за адресою: вул.Центральна, 111, с.Велика Білозерка 
Великобілозерського району Запорізької області – 58,202 тис. грн.; 

- Придбання м’якого інвентарю (дитячі іграшки) для дошкільного 
навчального закладу «Віночок» Гюнівської сільської ради (вул. Свободи, 8 с. 
Гюнівка Великобілозерського району Запорізької області) – 2,438 тис. грн.; 

- Придбання рулонних штор на вікна у кількості 57 штук для 
приміщень комунальної установи Дитячого навчального закладу (дитячий 
садок) «Віночок» Гюнівської сільської ради Великобілозерського району 
Запорізької області – 85,215 тис. грн.; 

- Придбання рулонних штор на вікна у кількості 68 штук для 
приміщень комунальної установи Дошкільного навчального закладу (дитячий 
садок) «Малятко» Червоної сільської ради Великобілозерського району 
Запорізької області – 101,320 тис. грн.; 

- Придбання рулонних штор на вікна у кількості 96 штук для 
приміщень комунальної установи Дошкільного навчального закладу (дитячий 
садок) «Золотий ключик» Трудової сільської ради Великобілозерського району 
Запорізької області – 143,520 тис. грн.. 

Всього реалізовано проектів та заходів за рахунок коштів Державного, 
обласного та співфінансування місцевих бюджетів на суму 12617,325 тис. грн. 

Також, активізовано роботу по залученню грантових коштів іноземних 
та приватних інвесторів. На інвестиційному порталі Запорізької області 
зареєстровано проектну пропозицію з придбання та впровадження установок 
для перероблення побутових, сільськогосподарських і промислових відходів 
на території Великобілозерського району Запорізької області (на Державній, 
російській та англійській мовах).  

На офіційному сайті райдержадміністрації розміщено інвестиційний 
паспорт району та проектні інвестиційні пропозиції (на Державній та 
англійській мові) з метою залучення потенційних інвесторів.  
         Пріоритетним  напрямом   залишається   вирішення  соціальних  проблем  
в  районі шляхом впровадження проектів, спрямованих на поліпшення 
соціально-побутових умов жителів  сільських  населених  пунктів,  ремонт  
доріг,  ремонт та оснащення закладів  освіти та  культури,  благоустрій  тощо.  



Для  реалізації  даних  проектів  були  залучені  кошти місцевих  бюджетів 
всіх рівнів:  від  обласного  до бюджетів сільських  рад. 

За рахунок обласного бюджету на території району проведено поточні 
ремонти доріг загального користування на суму 122,473 тис. грн. 
          Проведено капітальні та поточні ремонти вул.Суворова, 8 Березня, 
Центральна, Чонгарська, Шевченка та Миру на загальну суму 694,304тис. грн.  
   

Охорона навколишнього природного середовища 
 
В 2017 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища – 5267,600 тис. грн. та місцевих бюджетів – 358,278 
тис. грн. придбано спецтехніку:  бульдозер, сміттєвоз та вакуумну машину.  

Проведена робота з отримання екологічних висновків: 
- Заходи з озеленення території Гюнівської сільської ради 

Великобілозерського району Запорізької області; 
- Заходи з озеленення території Трудової сільської ради 

Великобілозерського району Запорізької області; 
- Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму річки Білозерка с. Новопетрівка Великобілозерського 
району Запорізької області (упорядкування джерела); 

- Розчищення, відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму річки Білозерка на території Великобілозерського 
району Запорізької області; 

- Придбання та впровадження установок для перероблення 
побутових, сільськогосподарських і промислових відходів на території 
Великобілозерського району Запорізької області; 

- Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів на 
території Великобілозерського району Запорізької області; 

- Озеленення територій населених пунктів Великобілозерської 
сільської об’єднаної територіальної громади.  

Також, райдержадміністрацією до облдержадміністрації надано перелік 
природоохоронних заходів  з пакетом документів, які планується 
реалізовувати в 2018 році за рахунок коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища: 

- придбання та впровадження установок для перероблення 
побутових, сільськогосподарських і промислових відходів на території 
Великобілозерського району Запорізької області (8000,000 тис. грн.); 

- придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів на 
території Великобілозерського району Запорізької області (2175,000 тис. грн.);   

-   озеленення територій населених пунктів Великобілозерської 
сільської об’єднаної територіальної громади (550,000 тис. грн.);  

- розчищення, відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму річки Велика Білозерка на території 
Великобілозерського району Запорізької області. Розроблення проектно-
кошторисної документації (500,000 тис. грн. – станом на 20.01.2018 року 
рішенням сесії обласної ради від 30.11.2017 № 37 виділено кошти з обласного 
екофонду на даний захід в сумі 499,621 тис. грн. (відповідно до кошторису));  

Всього на суму – 11224,621 тис. грн. 



За інформацією УКБ облдержадміністрації завершено будівництво 
полігону твердих побутових відходів. 

Послуги населенню із збирання та перевезення ТПВ, утворених в 
наслідок життєдіяльності надає комунальне підприємство «Білозерка» 
Великобілозерської сільської ради. Збір ТПВ здійснюється згідно з графіком. 
Ведеться робота щодо заключення відповідних договорів з населенням, які не 
користуються даними послугами. 

В рамках реалізації заходів з охорони навколишнього природного 
середовища райдержадміністрація клопотала про включення в програму 
фінансування виділення коштів з обласного бюджету на природоохоронний 
захід «Перезатарення, перевезення і знешкодження непридатних та 
заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин» для вивезення 
з району 33,76 тонн непридатних для використання в сільському господарстві 
хімічних засобів захисту рослин. 

Трудовою сільською радою за рахунок коштів місцевого фонду ОНПС  
придбано та висаджено дерева на підпорядкованій території на суму 10,800 
тис. грн.  

 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

 
         Велику увагу райдержадмінстрацією приділено соціальному захисту 
населення. Прийнято та оброблено 1132 заяви на призначення субсидій на 
оплату твердого палива, скрапленого газу та житлово-комунальних послуг. 
Профінансовано з державного бюджету на оплату житлових субсидій на 
придбання твердого палива, скрапленого газу  та на оплату житлово-
комунальних послуг 3118,2 тис.грн.. Крім того погашено заборгованість 2016 
року у повному обсязі (251,9 тис.грн.).  
     Здійснено широку роз’яснювальну роботу серед населення: відбулося 142 
зустрічі з громадськістю та з трудовими колективами, здійснено 11  виїзних 
прийомів на території всіх сільських рад району. Інформація про отримання 
житлової субсидії на придбання твердого палива, скрапленого газу  та на 
оплату житлово-комунальних послуг постійно розміщується на 
інформаційних стендах сільських рад, управління соціального захисту 
населення та на веб- сайті райдержадміністрації. 
             Протягом 2017 року  167  сімей  отримали державну допомогу, згідно з 
Законом України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям” на загальну суму 5045,4 тис. грн.  
       Допомогу згідно з Законом України „Про державну допомогу сім'ям з 
дітьми” надано: 

 по догляду за дитиною до 3-х років – 6 сім’ям  на суму 5,4 тис. грн.;  
  допомога при народженні дитини – 271  сім’ям  на суму  4387,6 тис. 

грн.;  
 у зв'язку з вагітністю і пологами – 57 одержувачам на суму 82,6 тис. 

грн.;  
 на дітей, що перебувають під опікою чи піклуванням – 8 сім’ям на суму 

429,8 тис. грн.;  
 одиноким матерям – 134 одержувачам на суму 1863,2 тис. грн.; 



       Державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів 
виплачено 4 сім'ям на суму 34,3 тис. грн. 
     Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування,  та грошове забезпечення прийомним батькам  отримало 2 сім'ї  
на суму  - 475,5 тис. грн.   
     Відповідно до основних положень Закону України "Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" 77  
одержувачам виплачено державну соціальну допомогу на суму 1491,3 тис. 
грн. 
     Допомогу по догляду за інвалідами 1, 2 групи, внаслідок психічного 
розладу, отримує 12 одержувачів на суму 264,3 тис.грн. 
     Компенсацію фізичним особам які надають соціальні послуги інвалідам, 
громадянам похилого віку, які потребують постійного стороннього догляду,  
отримали 23 одержувача на суму 46,6 тис.грн. 
     В цілому по всім видам допомог профінансовано 14126,0 тис.грн. для 761 
одержувачів.  
     Ведеться робота з учасниками АТО щодо направлення їх на психологічну, 
професійну реабілітацію та санаторно-курортне оздоровлення. Протягом 2017 
року оздоровлено 2 учасника бойових дій, які приймали участь в 
антитерористичній операції в «Клінічному санаторії «Лазурний» та в санаторії 
«Курорти Приазов’я». Два учасника бойових дій пройшли психологічну 
реабілітацію в Клінічному санаторії «Березовські мінеральні води».  
Професійну адаптацію пройшов учасник бойових дій в ПАЛ 
«Великобілозерський професійний аграрний ліцей» за професією кухар, (з 
державного бюджету відшкодовано витрати за навчання в сумі – 4,9 тис. грн.). 
     В 2017 році пільги на житлово- комунальні послуги, електроенергію та 
централізоване постачання холодної води в розмірі 75% від норм споживання 
отримували щомісяця 69 учасників бойових дій АТО, та 100%-ву пільгу один 
інвалід, який приймав участь в АТО.   
     60 учасників бойових дій, та інвалід 3 групи,  який приймав участь в АТО, 
отримали компенсацію на тверде паливо та скраплений газ на загальну суму – 
112,5 тис. грн. 
     Учасники бойових дій на Сході України отримують пільги з послуг зв'язку, 
користуються пільговим безоплатним проїздом на приміському сполученні  с. 
Велика Білозерка – м. Енергодар. 
    Протягом 2017 року 58 учасникам бойових дій які приймали участь в 
антитерористичній операції з державного бюджету виплачено разову грошову 
допомогу до Дня Перемоги по 1200,00 грн., на загальну суму – 69,6 тис. грн. 
та 1 інваліду 3 групи, який приймав участь в АТО виплачено 2700,00 грн. 
       До Дня захисника України в жовтні 2017 року 69 учасникам бойових дій, 
які приймали участь в антитерористичній операції, відповідно до районної 
програми «Назустріч людям» виплачено матеріальну допомогу в  розмірі 
одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на загальну суму – 
116,2 тис. грн., а також відповідно до обласної програми «Назустріч людям» 
виплачено по 500,00 грн. кожному, на загальну суму – 34,0 тис. грн. Крім 
цього, за рахунок цієї програми щомісячно виплачується допомога інваліду 
війни, який приймав участь в антитерористичній операції в розмірі 500,00 грн.  



       Сімом учасникам бойових дій в АТО відшкодовано компенсацію витрат, 
пов’язаних з розробленням проектної документації із землеустрою для 
відведення земельної ділянки для особистого селянського господарства, на 
загальну суму – 21,6 тис.грн. На розгляді в Департаменті соціального захисту 
населення знаходяться документи ще по 7 учасникам АТО, які подано в 2017 
році. 
        Відповідно до районної Програми "Назустріч людям» проведено 
безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних 
металів) для 3 учасників бойових дій на суму 4,6 тис.грн.   
       Також, оздоровлено 1 ветерана праці, 1 інваліда війни, 6 інвалідів 
загального захворювання. 
       Щомісячно перевіряється та оновлюється база даних пільгової категорії 
населення. В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, що мають 
право на пільги зареєстровано 2026 пільговиків. 
       Ведеться база Централізованого банку даних з проблем інвалідності, 
протягом 2017 року оброблено та внесено 76 індивідуальних програм 
реабілітації.  Також видаються направлення на забезпечення інвалідів 
технічними засобами реабілітації відповідно до потреби. 
      В 2017 році на обліку в управлінні перебувало 17 внутрішньо переміщених 
осіб, з них отримували допомогу на проживання 11 осіб на загальну суму 86,4 
тис.грн. 
      Проводилась робота по оздоровленню дітей пільгових категорій. Влітку 
2017 році в районі діяло 5 пришкільних таборів з денним перебуванням. 
Видатки на харчування дітей пільгових категорій склали 40,0 тис.грн. (30,0 
тис.грн. з районного бюджету та 10,0 тис.грн. з бюджету Червоної сільської 
ради). В пришкільних оздоровчих таборах з денним перебуванням 
оздоровилось 95 дітей пільгових категорій. 
     Крім того, в дитячому оздоровчому закладі «Факел» м. Бердянськ 
оздоровилось 20 дітей пільгових категорій. В Державному підприємстві 
«Міжнародний дитячий центр «Артек» -  4 дитини пільгових категорій. В 
Державному підприємстві «Український дитячий центр «Молода гвардія» - 4 
дитини пільгових категорій. 
           В цілому під час оздоровчої кампанії влітку 2017 року послугами 
оздоровлення та відпочинку охоплено 729 дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки. 

Протягом 2017 року було проведено 30 рейдів: «Здоровий побут», «Діти 
вулиці», «Бездоглядна дитина», під час яких було здійснено 180 обстежень 
умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 
сімей з дітьми, які перебувають в складних сімейних обставинах, «Молодь», 
«Канікули» -5 перевірок місць масового перебування молоді (бари, 
дискотеки), «Урок» - 2 перевірки відвідувань дітьми навчального закладу, 
«Дотримання вимог чинного законодавства щодо заборони продажу пива, 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не 
досягли 18 років» - 4 рейди по перевірці торгових точок на факт продажу 
пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів 
неповнолітнім особам.  

За 2017 рік було проведено 19 засідань комісій з питань захисту прав 
дитини, на яких було розглянуто 54 питання.  



Протягом року службою у справах дітей райдержадміністрації було 
взято участь в 10 судових засіданнях, під час яких розглядалися питання 
позбавлення батьків батьківських прав та захист прав неповнолітніх.  

Протягом року на первинний облік Служби було поставлено 5 дітей, 
позбавлених батьківського піклування. На даний час 3 з них перебувають в 
сімейних формах виховання, одну дитину усиновлено, одна дитина перебуває 
на повному державному забезпечені в Запорізькому спеціалізованому 
будинку-дитини «Сонечко». 

Протягом 2017 року 3 дітей позбавлених батьківського піклування 
влаштовано до дитячого будинку сімейного типу, який функціонує на 
території району. 

Здійснювалася реалізація основних завдань, покладених державою у 
сфері пенсійного забезпечення мешканців району. Станом на 01.01.2018 на 
обліку в Великобілозерському секторі  перебуває 2455 пенсіонерів. За 12 
місяців на виплату пенсій було спрямовано 48126 тис. грн., що на 5684 тис. 
грн. більше, ніж за відповідний період 2016 року.  Середній розмір 
призначених місячних пенсій - збільшився на 28.9% у порівнянні з 
відповідним періодом минулого року і станом на 01.01.2018 становить 2014.78 
гривень. Відслідковується позитивна динаміка зростання розміру пенсії: 
станом на 01.01.2017 пенсії розміром понад 1500,0 гривень одержували 694 
пенсіонери району, станом на 01.01.2018 таких громадян стало 1061. 

Протягом  2017 року проводилась робота по виконанню заходів 
Програми  зайнятості населення у Великобілозерському районі.  

Чисельність безробітних, які перебували  на обліку в службі зайнятості  
протягом 2017  року становить – 983 особи, що на 7,2%  більше у порівнянні з 
минулим роком. Станом на 01.01.2018 р. чисельність безробітних які 
перебувають на обліку -  369 осіб, що становить 100.55 % до показника 
минулого року (367 чол.)  

Чисельність безробітних охоплених профорієнтаційними послугами -   976 
осіб, їм надано 5744 послуги, з них профінформаційних – 5390 послуги, 
профконсультаційних – 325 послуг , по профвідбору – 29 послуг .  

Чисельність  працевлаштованих осіб з числа тих, що перебували на 
обліку в службі зайнятості 309 осіб, що на  11,5 % більше ніж за минулий рік 
(277 чол.). Проходили протягом звітного періоду професійну підготовку та 
перепідготовку 84 безробітних. До оплачуваних громадських робіт та 
робіт тимчасового характеру залучено 194 чол.  
За 2017 рік за допомогою в працевлаштуванні до районного служби 
зайнятості звернулося 271 незайнятих громадян- особи, що мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштуванню, з яких працевлаштовано  75 осіб ,  в 
тому числі працевлаштовано з числа інвалідів  3  особи. 

З категорії – «Молодь у віці до 35 років» перебувало протягом року в 
статусі безробітного 400 осіб, з них працевлаштовано – 99 осіб, станом на 
01.01.2018 р. – 142 особи мають статус безробітного . Спеціалісти служби 
зайнятості проводять семінари з незайнятою молоддю з метою орієнтації  їх 
на працевлаштування, навчання та перенавчання, відкриття власної справи.  

Для зниження напруги на ринку праці для безробітних організовувалася 
тимчасова зайнятість. Районним центром зайнятості протягом 2017 року 
було заключено 4  договори: з них 3 договори  з сільськими радами району 



та 1 договір з  КП «Білозерка»  для організації оплачуваних громадських 
робіт.   Залучено до участі у оплачуваних громадських та інших  роботах 
тимчасового характеру  протягом року 198 безробітних, в тому числі 49 
осіб -   працювали   за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття та коштів 
місцевого бюджету, всього  витрати  по району склали  110,96 тис. грн., з них 
кошти Фонду ЗДСС на ВБ  – 50,0 тис.грн 
        Професійна підготовка та перепідготовка незайнятого населення 
проводилися з урахуванням попиту на ринку праці. За направленням служби 
зайнятості професійну підготовку за 2017 рік  проходили  84 особи, всі 
працевлаштовані протягом року. 

Для безробітних протягом звітного періоду організовувались і 
проведились семінари з різноманітною тематикою, надавались індивідуальні 
консультації. 
 

МЕДИЦИНА 

 
На території району діє 2 заклади охорони здоров’я: комунальний 

заклад «Центральна районна лікарня» та Центр первинної медичної санітарної 
допомоги. До складу Центру первинної медико-санітарної допомоги увійшли 
 3 амбулаторії загальної практики сімейної медицини (АЗПС), 4 ФАП-а та 1 
ФП, які розгорнуті з урахуванням системи розселення  та потреб населення у 
медичному обслуговуванні, забезпечення рівності та доступності первинної 
медико – санітарної допомоги.  У складі амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини розгорнуто 5 територіальних дільниць в т.ч. 3 – 
терапевтичних та 2 – педіатричних. 
         Надання первинної медико – санітарної допомоги здійснюється в 
амбулаторних умовах за місцем проживання ( перебування) пацієнта ( в т.ч. 
осіб з числа  вимушених  переселенців) дільничними лікарями – терапевтами, 
педіатрами. Порядок та обсяг надання медичних послуг визначається лікарем 
дільничним. Він є головним координатором медичних маршрутів пацієнта. 
         За межами робочого часу Центру невідкладна допомога надається 
службою швидкої медичної допомоги та потелефону працівниками Центру. 
         Періодично проводяться виїзди лікарів на ФАПи для обстеження 
населення за місцем проживання та надання їм медичних послуг. Діє палата 
інтенсивної терапії.            
         Основними завданнями охорони здоров’я у 2017 році були надання 
ургентної та невідкладної допомоги, проведення комплексу протиепідемічних 
заходів, гарантування рівня медичного забезпечення населенню району, 
дотримання стандартів лікування, а також розвиток матеріально-технічної 
бази. Поставлені завдання при зверненні за медичною допомогою, лікувальні 
заклади виконали. Не допущено спалахів інфекційних хвороб, відмов у 
наданні допомоги, збережено ресурсний та кадровий потенціал медичних 
закладів, вкладались кошти в покращення матеріальної бази. 
      Медична допомога надається  населенню району чисельністю 7994 осіб. 
Основним показником охорони здоров’я є демографічна ситуація. Протягом 
звітного періоду народилось 70 дітей (61 дітина за 2016рік. Народжуванність- 
8,7% (7,53 % у 2016р.). 



 Загальна кількість померлих становить 129 (123-2016 році), з них старше 
60 років -92 особи (71,3%). Смертність   16,1 %, природний приріст   -7,4% 

 (-7,9% у 2016році)   Структура причин смертності залишається 
незмінною, головними чинниками є серцево-судинні захворювання (62-48%), 
новоутворювання (21-16,3%),старість (21-16,3%), травми (13-10,1), хвороби 
органів травлення (5-3,9%),інші (8-5,4%). Зросла  смертність з 
новоутворювань майже в 2 рази (12 у 2016р.), та з причини старість. 
          У класі хвороб системи кровообігу переважними причинами смерті є 
захворювання на ішемічну хворобу серця та церебровоскулярні хвороби. 

   До лікарів первинного рівня здійснено 25753 відвідувань, або на 0,9% 
нижче у порівнянні з минулим роком, оглянуто на дому 2553 особи.  
Показники знизились в зв’язку з відсутністю лікарів.  

   Середній рівень відвідувань на 1-го жителя становить 3,2.  
    Із загальної кількості звернень до лікарів, кількість звернень з 

профілактичною метою становить –723, з приводу захворювань –18518.  
     Для  медичної допомоги хворим, які потребували лікування в денному 

стаціонарі, розгорнуто 14 ліжок змішаного профілю. 
    В умовах денного стаціонару отримали лікування 503 осіби. Виконано 

ліжко- днів 3405, відсоток виконання становить120,8%. Середня тривалість 
лікування становить -6,7 днів . В умовах стаціонару на дому було проліковано 
752 особи.  

За результатами профілактичних оглядів  вперше виявлено  таких 
найбільш розповсюджених захворювань як: 

- гіпертонічна хвороба всі форми –262; 
- ішемічна хвороба серця – 72; 
- хронічний та обструктивний бронхіт –  12; 
- цукровий діабет -18; 
- хвороби нирок –22; 
- виразкова хвороба шлунка –2 . 
Вперше виявлено 28 випадків онкопатології, з них у занедбалій стадії  - 10. 
  Проведено санаторно-курортне лікування 29 дітям. Проведено 

санаторно-курортне лікування 27 хворим у реабілітаційному санаторії 
«Глорія», з них 1 учасник ліквідатор аварії на ЧАЕС. Також направлено на 
санаторно-курортне лікування в інші санаторії 18 хворих. 

     У повному обсязі профілактичними оглядами були охоплені діти у віці 
від 0-17 років – 1545. 

Відповідно до рівнів надання протитуберкульозної допомоги  населенню 
проводились профілактичні огляди дорослих і дітей, бактеріологічне 
обстеження хворих на туберкульоз та хворих з підозрою на туберкульоз, ДОТ 
– лікування, тощо. 

Із визначених категорій населення  до медичного огляду на туберкульоз 
було залучено 3494осіб, виявлено 1випадок захворювання на туберкульоз. 
 Проводилась робота щодо забезпечення епідеміологічного 
благополуччя з вакцинокерованих інфекцій. Не допущено жодного випадку  
захворювань на правець, дифтерію, поліомеліт, кір, краснуху, епідпаротит. 
Вакцинація  проводилась відповідно до державного Календаря щеплень,  
виконано щеплень  

-проти туберкульозу-90%(до1 року),70,5% старше року; 



-проти поліомієліту до року-53,5%;, старше року-85,9%, 6 років-108,6%; 
-проти кашлюка,дифтерії, правця- до року-34,2%;, старше року-64,7%; 
-проти  дифтерії, правця-в 6 років 74,2%, старше 6 років-93,9%;  
проти корі, паротита,краснухи- в 1 рік -98,6%, старше 1 року-117%, в 6 

років-103,2,старше 6 років-78.5%; 
проти гепатиту- до року-49,3%;, старше року-69,7%. 
Але  виконання планових обсягів імунізації  із запобігання виникнення 

окремих інфекційних хвороб є низьким. Недовиконання планових завдань 
пов’язано з недостатнім отриманням імунобіологічних препаратів шляхом 
централізованих постачань за рахунок держбюджету.  

Під диспансерним спостереженням лікарів перебували 14 громадян, які 
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній  станції. 
Диспансерне спостереження здійснювалось за дільничним принципом. 

За структурою первинного обліку  під медичним супроводом було : 
- 1 група (ліквідатори) – 10 осіб; 
- 2 група (евакуйовані) – 1 особа; 
- 4 група (діти) – 3. Отримали безкоштовне лікування 2 ліквідатора, на 

суму 2000 грн. 
 Відповідно до діючих галузевих нормативно – правових актів 

здійснювалась робота з експертизи тимчасової та стійкої втрати 
працездатності. Проведено 29  засідань ЛК. Видано лікарняних листів  237, з 
них по догляду за хворою дитиною-68, на 2157 днів, середня протяжність 
перебування на лікарняному- 9,1днів. 
        Проведена робота по реалізації державної програми «Доступні ліки». 
Виділено коштів 101233грн, відпущено ліків на суму 98833,09 грн. Отримали 
ліки   994  пацієнтів з захворюванням системи кровообігу, 38 пацієнтів з 
бронхіальною астмою,103 пацієнта з цукровим діабетом. 
           З метою вирішення питань щодо профілактики і зниження рівня 
захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення району; 
впровадження новітніх медичних технологій в практику роботи медичних 
установ району; вдосконалення системи надання первинної, вторинної та 
невідкладної медичної допомоги та покращення матеріальної бази закладів 
охорони здоров’я діє районна Програма розвитку  і підтримки охорони 
здоров’я на 2016-2017 роки. 
         Протягом 2017 року на реалізацію заходів програми було виділено  із 
сільського бюджету кошти в сумі 82,810 тис.грн., крім того додатково з 
бюджету району на підтримку закладів охорони здоров’я виділено коштів в 
сумі 1961,372 тис.грн. Всього протягом 2017 року на підтримку закладів 
охорони здоров’я виділено 2044,182 тис.грн. 

 
ОСВІТА 

 
             Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 
позашкільну освіту», у Великобілозерському районі створені умови для 
одержання неповнолітніми обов’язкової повної загальної середньої освіти.       

Система освіти  району включає  1 навчально-виховний комплекс та 6 
загальноосвітніх  шкіл І-ІІ ступенів з контингентом 762 учнів, 2 позашкільних 



навчальних заклади з контингентом 237  учнів; функціонують 3 дошкільних 
навчальних заклади і один дошкільний підрозділ Великобілозерського 
навчально-виховного комплексу №1, які відвідують 217 дітей. Мережа 
закладів освіти складається із 62 навчальних класяв та 11 дошкільних груп. 

Кількість дитячого населення  віком від 0 до 6 років на території району 
складає  432  дитини. Усього дітей від 0 до 3 років, які проживають на 
території району, - 171 дитина; віком  від 3 до 6(7) років -  260 дітей, з них 
відвідують дошкільні навчальні заклади 247 дітей (95%). 

Загальна кількість дитячого населення у районі складає 1096 дітей, з них 
1023 дитини шкільного віку та 73 дитини дошкільного віку, з яких: 8 дітей 
охоплено навчанням у ЗНЗ району, 65 дітей - в ДНЗ району; 9 дітей охоплені 
сімейними формами виховання; 12 дітей  шкільного віку здобувають освіту в 
спеціальних навчальних закладах області та закладах інтернатного типу. 90 
випускників загальноосвітніх навчальних закладів продовжують навчання для 
здобуття повної середньої освіти у Великобілозерському професійному 
аграрному ліцеї, в інших навчальних закладах області – 189 дітей. 

У 2017 році документи про освіту в загальноосвітніх навчальних 
закладах отримали 33 випускники 11 класів та 86 випускників 9- х класів. Усі 
випускники 11 класів пройшли тестування ЗНО. 

В районі аргументовано відбирається зміст освіти, відображений в 
навчальних  планах шкіл району, виходячи з інтересів учнів.  Навчальні плани 
фінансуються на 100 % від потреби. Навчально-виховну  роботу  в  школах  
району  здійснювали  99  педагогів, з  них  мають  вищу  освіту – 80 (81%),  
базову вищу – 3 (3 %), неповну  спеціальну – 16 (16 %).  У розрізі  
кваліфікаційних  категорій:  вищу  категорію  мають – 18  осіб (22,5 %),  І  
категорію – 22 (27,5 %),  ІІ  категорію – 17(21,3 %),  спеціаліст – 11 (13,8 %); 
педагогів-організаторів – 4 осіб, бібліотекарів – 2 осіб, за сумісництвом 
працює 2 особи; асистент вчителя інклюзивного класу – 7 осіб. У ЗНЗ працює 
9 педагогів пенсійного віку; педагогічний стаж від 20 років та більше мають 
48 осіб, від 10 років- 28 осіб, до 10 років – 19 осіб, до 3 років – 4 педагоги.  
     Педагогічні звання присвоєно 18 (18 %) вчителям: звання вчитель-
методист мають 2 особи ( 2 %), звання старший  вчитель – 16 осіб (16,2 %). 
Державними нагородами та відзнаками нагороджено 4 (4 %) педагоги, з них 
знаком «Відмінник освіти України» -  4 (4 %) педагоги. 
       Організовано підвезення шкільними автобусами до навчальних закладів 
121 дітини та 14 вчителів (100%), які проживають за межами пішохідної 
доступності. 

Гарячим харчуванням у ЗНЗ району забезпечено 758 учнів, з них 
безплатним харчуванням  станом на 01.09.2017 року охоплено 178 дітей.   
        Проведено 14 шкільних учнівських олімпіад, учасниками яких стали 630 
учнів. Для участі у ІІ етапі олімпіад  заявлено 59 учнів, переможцями якого 
стали 30 учнів: І м. - 4 учні, ІІ м. - 16 учнів, ІІІ м. - 10 учнів. Для участі у ІІІ 
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад заявлено 11 учнів з базових 
дисциплін: українська мова та література, математика, фізика, хімія, біологія, 
історія, географія, екологія. 

Усі заклади освіти району протягом кварталу отримали нові підручники за 
новою програмою для 9 класів. Згідно сформованої потреби у підручниках 



для учнів 1-11 класів  на 2017/2018 н.р. забезпечено закупівлю підручників на 
сумі 20 тис. грн.. Учні даних класів забезпечені підручниками на 100%.   

  Виховна робота в загальноосвітніх навчальних закладах району  у  2017 
році була спрямована на виконання законів України „Про освіту”, „Про 
загальну середню освіту”, державних, обласних  та районних программ: 

- Концепція національно-патріотичного виховання молоді, районної 
Програми патріотичного виховання молоді  Великобілозерського району на 
2016-2017 роки;  

- Програми правової освіти населення Запорізької області на 2017-2021 
роки;  

- Комплексного Плану заходів щодо профілактики правопорушень та 
протидії злочинності у Великобілозерському районі на 2017-2018 роки;  

- Плану районних заходів з виконання рекомендацій, викладених у 
заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, 
до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю  на період до 2020 року». 
             Закладами освіти було проведено: 
- Покровські ярмарки, з метою збору продуктів харчування для привітання 
воїнів АТО з нагоди Дня захисника України,  зустрічі з воїнами підшефної 
військової частини Національної гвардії України №3033.  
- урочисті зустрічі з воїнами Збройних сил України, Національної гвардії 
України, які прибули на ротацію. 05.12.2017 учні та педагогічні працівники 
закладів освіти району привітали воїнів підшефної частини №3033 з нагоди 
професійного свята Дня Збройних сил України.  
      - благодійна акція «Допоможемо Українській армії», у якій брали участь 
учні закладів освіти району. У ході цієї акції проведено: 

- Всеукраїнську акцію «Лист пораненому», виготовлення вітальної 
листівки воїнам АТО, збір вторинної сировини, проведення ярмарків, 
збір солодких подарунків та продуктів харчування тощо; 

- учні навчальних закладів району продовжили участь в обласній 
благодійній акції «Ліки замість квітів», «Подаруй надію ровеснику»; 

- проведено акцію «Новорічний подарунок для бійця», направлено 
благодійну допомогу обласному військовому госпіталю м. Запоріжжя.   

Протягом жовтня – грудня 2017 року заклади освіти брали участь у 
Всеукраїнській благодійній акції «Назустріч мрії» для підтримки онкохворих 
дітей та дітей, які постраждали під час АТО, в обласних благодійних 
патріотичних акціях «Подарунок для героя», «Добро жменями. Запоріжжя».  

 Проведена акція «Привітай захисника до Дня Святого Миколая».  
Протягом ІV кварталу 2017 року забезпечено проведення капітального 

ремонту освітніх закладів району:  
- проведено капітальний ремонт дошкільного підрозділу НВК №1 

"Дзвіночок"на суму 342,20 тис.грн; 
- проведено капітальний ремонт дошкільного навчального закладу 

"Золотий ключик" на суму  866,00 тис.грн; 
- проведено капітальний ремонт будівлі КЗ  "БДЮТ" на суму 1494,20 

тис.грн.; 
- придбано помпи для котлів для Великобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів № 3 
на суму 19850 грн.; 



- придбано шкільні меблі для Великобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів №4 на 
суму 60000 грн., для Великобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів № 5 на суму 
32000. грн., для Великобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів № 2 на суму 22000 грн., 
Великобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів № 3 на суму 18380 грн.; 

 - придбано 3 ноутбуки для Великобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів №4 на суму 
16990 грн., для Великобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів №3 на суму 8000 грн.; 

- проводиться підготовча робота по заміні вікон та дверей в ЗОШ № 6; 
- придбано дидактичний матеріал для інклюзивних класів ЗНЗ та інклюзивної 

групи ДП НВК №1 на суму 15 тис. грн. за рахунок державної субвенції та 
місцевого бюджету; 

- закуплено  підручники згідно потреби ЗНЗ, станом на  01.11.2017 року 
закуплено підручників на суму 20 тис. грн. 

- на поточні ремонти при підготовці до нового навчального ЗНЗ та ДНЗ району 
«Дзвіночок» витрачено 57000 грн.; 

- в усіх навчальних закладах проведено косметичні ремонти на суму 33618 
грн. 
          На виконання плану заходів Програми «Влада для дітей» на 2016-2020 
роки, затвердженої рішенням районної ради від 16.03.2016 №4, проведено: 
- районний етап обласного молодіжного фестивалю естрадного мистецтва 
«Зорепад», в якому взяли участь 9 учасників, 3 переможців районного етапу 
взяли участь в зональному етапі конкурсу в м. Василівка. Соболєва Софія, 
переможець зонального етапу, брала участь у фінальному етапі обласного 
фестивалю; 
- турнір з футболу, присвячений Дню визволення району від німецько-
фашистських загарбників, в якому взяли участь учні навчальних закладів 
району; 
- змагання з особистої першості з шахів серед збірних шкіл району; 
-  змагання з «Диво-шашки» серед збірних шкіл району; 
- відкриття головної ялинки району та  новорічне свято для дітей пільгової 
категорії;  
- районні змагання з шашок та шахів серед школярів району;  
- організована поїздка 29 учнів ЗНЗ району з числа дітей пільгової категорії до 
цирку м.Запоріжжя на новорічну виставу «Сніжна королева».  
        На виконання плану заходів районної Програми розвитку молодіжного 
спорту у Великобілозерському районі на 2016-2020  роки, затвердженої 
рішенням районної ради від 16.03.2016 №5, 29.10.2017 - відбувся  
міжрайонний турнір з футболу, присвячений Дню визволення району від 
німецько-фашистських загарбників, в якому взяли участь молодіжні команди 
Великої Білозерки, Енергодара, Василівки, Кам'янки-Дніпровської, Водяного. 
 

КУЛЬТУРА 
 

Протягом звітного періоду заклади культури району спрямовували свою 
діяльність на реалізацію державної політики у сфері культури. 

Пріоритетними завданнями були збереження та розвиток мережі, об’єктів 
культурної спадщини, поповнення та збереження бібліотечних фондів, 
впровадження в роботу закладів культури новітніх технологій, проведення 
культурно-мистецьких заходів. 



  Мережа закладів культури району налічує 15 установ, з них: 9 бібліотек 
(2 районні та 7 сільських бібліотек), 4  клубних заклади (1 районний, 3 
сільських ), 1 районний центр культури та дозвілля, 1 дитяча музична школа. 
       У районі двічі на рік проводяться фестивалі «І музи кликали на бій» 
(квітень) та «Таврійські зові» (жовтень) для виявлення обдарованих 
мешканців району, більшість учасників – це молодь району. Переможці 
районних фестивалів приймають участь в обласному молодіжному фестивалі 
естрадного мистецтва «Зорепад» та обласному конкурсі творчості 
патріотичного спрямування «Спадщина». 
  Бібіліотечні заклади оперативно реагували на всі події, які відбувалися в 
Україні і світі, широко відзначали всі державні свята,  приділяла максимум 
уваги патріотичному вихованню читаючої молоді району, на прикладах 
сучасних Героїв України.     

Для покращення матеріально-технічної бази закладів культури придбано 
7 барних комплектів (1 стіл та 4 стільці) та 8 розкладних столів на загальну 
суму 20000,00 грн. для районного будинку культури. Також, придбано МФУ 
та ноутбук для центру культури та дозвілля, на придбання яких було 
використано – 13548 грн. з бюджету Червоної сільської ради. 

Загалом протягом звітного періоду на проведення культурно - 
мистецьких заходів в рамках реалізації Програми розвитку культури у 
Великобілозерському районі були освоєні кошти в сумі 128888,00 гривень.  

 
 НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 
До переліку адміністративних послуг, що надаються через центр 

надання адміністративних послуг, включено 83 послуги. Участь у роботі 
ЦНАП приймають 7 суб’єктів надання адміністративних послуг.  

Через  центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації у 
2017 році надано  493 послуги. Найбільшим попитом протягом року 
користувалися послуги «Вклеювання до паспорта громадянина України 
фотокартки при досягненні 25 і 45 річного віку» - 238 заяви та «Державна 
реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного 
кадастру » звернулося 75 громадян. 

Крім того, надано 347 консультацій щодо отримання адміністративних 
послуг. Консультації надаються як особисто адміністратором у разі звернення 
заявника, а також телефонним зв’язком.  

 
МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО, БУДІВНИЦТВО 
 
 У сфері містобудування та архітектури 
 

Протягом 2017 року,  з  метою забезпечення сталого розвитку територій 
з урахуванням державних, приватних та громадських інтересів здійснювався 
моніторинг стану розроблення містобудівної документації  сіл Велика 
Білозерка та Гюнівка.  

Протягом року співпрацювали  з ТОВ «Інститут Ефективних Технологій 
– Сателіт» з питання розроблення містобудівної документації сіл Велика 
Білозерка та Гюнівка, приймали участь в засіданні містобудівної ради 



управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  та 
громадському обговоренні генерального плану та плану зонування села 
Гюнівка (у складі генерального плану),  який в жовтні 2017 року  був 
затверджений Великобілозерською  сільською радою.  

Приділяється увага людям з особливими потребами.  За рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження облаштовано засобами безперешкодного 
доступу два об’єкти: КЗ «Великобілозерська районна лікарня» (корпус 
поліклініки) та районний будинок культури районної ради. 

Мешканцям нашого району надавалася консультація щодо пільгового 
кредитування обласного Фонду підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі на покращення житлових умов та розвиток підсобного 
господарства по програмі «Сільське подвір’я».  за інформацією  Фонду 
мешканці нашого району не скористалися коштами по даній Програмі. 
 

    В галузі житлово-комунального господарства та будівництва 
 
Здійснювався контроль за дотриманням вимог природоохоронного 

законодавства у сфері поводження з побутовими відходами, за підготовкою 
дорожньо-транспортного господарства, об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період, за 
збереженням автомобільних доріг та вулиць, за утриманням та безпечною 
експлуатацією електричного устаткування підвищеної небезпеки. 

Постійно проводився моніторинг розрахунків за житлово-комунальні 
послуги. Так за 2017 рік населенню нараховано (за послуги з водопостачання 
та вивіз твердих побутових відходів КП «Білозерка» та Великобілозерським 
ЕЦВ КП «Облводоканал») 648,0 тис.грн. і населенням сплачено 661,546 
тис.грн., що складає 102%. За послуги електропостачання  населенням  за 
грудень 2017 року сплачено 84 %.  

Для поліпшення благоустрою населених пунктів і забезпечення 
санітарного стану на території району  за ініціативи райдержадміністрації 
проводились акції: 

- «Посади дерево миру» де кожен небайдужий до порятунку природи 
житель району мав змогу долучитися до екологічної акції та висадити своє 
дерево миру; 

- «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених 
пунктів». 
 На території району  ліквідовано 33 стихійних сміттєзвалищ, у тому 
числі 5 у межах смуг вулиць та доріг, 9 на прибудинкових територіях та 3 на 
пустирях. Зібрано 8,625 тис.м³ побутових відходів на несанкціонованих 
сміттєзвалищах. Прибрані та приведені в належний санітарний стан 3 парки 
на площі 41,0 тис.м², 7 дитячих майданчиків, 9 спортивних майданчиків. 
Посаджено 205 дерев, 387 кущів, впорядковано 1,55 тис.м² газонів та 0,5 
тис.м² квітників. Приведено до належного санітарного стану  33 кладовища та  
12 братських могил. Очищено від сміття 0,027 тис.м² берегів. На виконання 
даних заходів з місцевого бюджету виділено кошти в сумі 237,4 тис.грн.  



 Завдяки дії програми «Питна вода» Великобілозерського району на 
2012-2020 роки протягом 2017 року здійснено: 

- капітальний ремонт водопроводу по вул. Орденоносна та по вул. 
Пархоменко  с. Велика Білозерка (частина 4 села). За рахунок коштів  
обласного бюджету та          співфінансування з місцевого бюджету  у сумі  
676,320 тис.грн. замінено 2244 м. водопровідної мережі; 

- реконструкція водозабору по вул. Молодіжна в с. Велика Білозерка 
(частина 3 села),  здійснена за кошти  обласного бюджету та співфінансування 
з місцевого бюджету на суму  804,965 тис.грн. 

За рахунок  субвенції розвитку окремих територій та  співфінансування 
з місцевого бюджету проведено капітальний ремонт водопроводу по 
вул.Гоголя в с.Велика Білозерка (частина 3 села)  Великобілозерського району 
Запорізької області протяжністю 2035 м. 

За рахунок коштів обласного бюджету по Програмі розвитку 
автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2017 рік 
філією «Кам’янсько-Дніпровський райавтодор» ДП «Запорізький облавтодор» 
виконано роботи з ліквідації ямковості на автомобільній дорозі загального 
користування місцевого значення О080307 Велика Білозерка – Верхній 
Рогачик на площі 500 м² на суму 98,83699 тис.грн., підприємством «ЮК-
Інвест 1982» виконано роботи на автомобільній дорозі загального 
користування місцевого значення С080305 /Т-08-10/ - Суворове на площі 88 
м² на суму 23,636 тис.грн. 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
 

З метою оперативного реагування на  надзвичайні ситуації пов’язані з 
пожежами в районі  створено резерв паливо-мастильних матеріалів, в 
господарствах організовано добровільні дружини для боротьби з пожежами, 
перенесено терміни відкриття полювання.    

Для вирішення завдань щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, на території району у 2017 році з місцевого 
матеріального резерву  виділено 270 літрів бензину марки А-92  аварійно-
рятувальному загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області    на  ліквідацію  лісової пожежі, яка відбулася 24.07.2017  
на території Великобілозерського лісництва ДП «Кам’янсько-Дніпровського 
лісового господарства». 

 Великобілозерським РС ГУ ДСНС України в Запорізькій області 
спільно з К-Дніпровським РВ ГУМВС України в Запорізькій області, 
Великобілозерським лісництвом ДП «Кам’янсько Дніпровського лісового 
господарства» проводяться перевірки небезпечних територій у пожежному 
відношенні та вживаються заходи щодо обмеження доступу населення та 
в’їзду автомобільного транспорту в період високого і надзвичайно високого 
класів пожежної небезпеки на територію лісових масивів.  

З метою оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з можливими несприятливими умовами осінньо-зимового періоду 
2017/2018 років (великі опади у вигляді дощу або снігу, сильні морози, вітер, 
хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледь та інше) створено та 
затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 02.10.2017 № 
303 районний штаб для опрацювання заходів із запобігання та ліквідації 



наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими несприятливими 
умовами осінньо-зимового періоду 2017/2018 років у Великобілозерському 
районі. Розроблено та затверджено «Єдину схему реагування органів 
управління та сил при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних 
з несприятливими погодними умовами осінньо-зимового періоду, пропуску 
льодоходу, повені та паводків на території Великобілозерського району 
Запорізької області». 

Протягом 2017 року   проведено спеціальні об’єктові навчання 
«Протипожежні тренування, навчальні тривоги».   
      У випадку виникнення аварії на ВП "Запорізька АЕС" погоджено та 
затверджено План евакуації населення району. 

 
ДОТРИМАННЯ ПРАВОПОРЯДКУ  

 
З метою забезпечення дотримання правопорядку головою 

райдержадміністрації здійснюється координація дій Великобілозерського 
відділення поліції Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій 
області. Щодня Великобілозерське відділення поліції інформує 
райдержадміністрацію про оперативну обстановку на території району. 
         Протягом 2017 року з метою поліпшення стану розкриття та 
розслідування злочинів, підвищення рівня боротьби зі злочинністю, 
організованою злочинністю та корупцією, забезпечення громадського 
порядку, додержання прав і свобод людини і громадянина, захисту життя та 
здоров'я особи проведені оперативно-профілактичні відпрацювання та ряд 
оперативно-профілактичних операцій («Трікстер», «Мігрант», «Зброя і 
вибухівка», «Розшук» , «Мак-2017», «Батискаф», «Врожай-2017», «Гральний 
бізнес», «Канікули – 2017» , відпрацювання навчальних та розважальних 
закладів та ін.). Складено 385 адміністративних протоколи, що на 242 
протоколи більше, ніж за аналогічний період 2016 року (143).  

У звітному періоді за скоєння насильства в сім’ї, складено 24 
адміністративних протоколів, притягнуто до адміністративної 
відповідальності за ст. 173-2 КУпАП 24 особа, що на 6 осіб більше, ніж за 
аналогічний період 2016 року (18). 

Відділом превенції відділення поліції виявлено 6 фактів невиконання 
батьками обов’язків по догляду за дитиною, притягнуто 5 осіб до 
адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП., проведено 5 рейдів 
разом зі службою у справах неповнолітніх райдержадміністрації, складено 6 
адміністративних протоколів. 

Складено 5 адміністративних протоколів за порушення порядку 
зберігання, придбання, реєстрації та ухилення від реєстрації вогнепальної, 
холодної чи пневматичної зброї. 

Протягом звітного періоду дільничним офіцером поліції відділення 
поліції складено 1 адміністративний протокол за незаконне виробництво, 
придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту у невеликих 
розмірах, на підставі с. 44 КУпАП складено 1 адміністративний протокол.  

Протягом 12 місяців 2017 року працівниками Великобілозерського 
відділення поліції Енергодарського ВП всього розглянуто 1204 заяв та 
повідомлень, з яких по 1066 надано відповідь згідно звернень громадян. До 



ЕРДР внесено – 136 проваджень, з яких 73 провадженнь було закрито 30 
направлено до суду ,процент розкритя злочінів складає 41,1%. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.06.2017 №213 
«Про затвердження Комплексного плану заходів щодо профілактики 
правопорушень та протидії злочинності у Великобілозерському районі на 
2017-2018 роки. 

Рішенням районної ради від 22.12.2016 №17 затверджена Програма 
профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки у 
Великобілозерському районі, розвитку матеріально-технічної бази 
Великобілозерського відділення поліції К-Дніпровського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції у Запорізькій області на 2017-2020 
роки. Програмою передбачалася матеріальна підтримка відділення поліції. 
Протягом 2017 року з районного бюджету було виділено 50 тис. грн. на 
придбання пального для забезпечення  охорони громадського порядку району 
під час проведення масових заходів, рейдів та патрулювання. 

Завдяки скоординованим діям органів виконавчої влади та поліції 
криміногенна ситуація в районі перебуває під контролем. 

 
МОБІЛІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 
Основна увага протягом 2017 року була зосереджена на: 
опрацюванні документів та забезпечення населення продовольчими та 

непродовольчими товарами в особливий період; 
опрацюванні мобілізаційних планів підприємств-виконавців 

мобілізаційних завдань; 
підготовку громадян України до військової служби, в тому числі 

допризовну підготовку молоді;  
          забезпеченні  призову на строкову військову службу; 

забезпеченні  призову на контрактну військову службу в ЗСУ; 
організації та  виконанні завдання територіальної оборони; 
Спільно з Енергодарським об’єднаним міським військовим комісаріатом 

було організовано роботу щодо інформування населення району з питань 
розвитку Збройних Сил України, їх комплектування військовослужбовцями за 
контрактом з числа громадян, які раніше не проходили військової служби, та 
військовозобов’язаних, придатних до військової служби за станом здоров’я і 
рівнем освіти. Надавалася всебічна допомога представникам Енергодарського 
об’єднаного міського військового комісаріату і військових частин у 
розміщенні реклами на периторії району про військову службу за контрактом. 
Планове завдання по залученню громадян до військової служби за контрактом 
у Збройні Сили України на 2017 рік становило 17 чоловік, яке виконали 62 % 
відправивши 11 чоловік. 
 З Районної цільової програми «Призовна дільниці» на 2016-2018 роки у 
2017 році виділено кошти в сумі 25500 гривень для якісного виконання 
завдання з проведення  призову на строкову військову службу та приписки 
юнаків до призовної дільниці Енергодарського об'єднаного міського 
військового комісаріату. Згідно вимог Закону України “Про військовий 
обов'язок і військову службу” на виконання Указів Президента України від 
24.02.2017 № 44/2017 “Про звільнених в запас військовослужбовців строкової 



служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян 
України на строкову військову службу у 2017 році” та від 07.07.2017 № 
178/2018 “Про проведення в серпні 2017 року призову громадян України на  
строкову військову службу до Національної гвардії України”  
Енергодарському об'єднаному міському військовому комісаріату був наданий 
наряд на призов 10 чоловік (наряд на призов весною 5 чоловік, наряд на 
призов восени 5 чоловік), яке виконали на 100 %. 

Крім того 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 
на  виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 26.10.2017  № 
570 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, 
Національної гвардії Украйни та Державної прикордонної служби України, 
які дислокують на території області» Великобілозерська районна державна 
адміністрація здійснює шефство над військовими частинами А3309 
(військовий госпіталь) Збройних Сил України та 3033 Національної гвардії 
Украйни. 

В межах надання шефської допомоги підшефній військовій частині 
А3309 (військовий госпіталь) було зібрано кошти працівниками державних 
установ району придбано і в подальшому передано матеріальні цінності на 
загальну сумму 10548.25 гривень, а саме  

лікарські засоби — 5523,25 гривень; 
моторне мастило — 1874,02 гривень; 
фотомолімерну лампу — 3151  гривень. 
В грудні 2017 року Великобілозерський район приймав участь у 

благодійній акції “Глаза и уши наших воинов” з придбання безпілотних 
летальних апаратів типу “Крило” та “Октокоптер” до повної комплектації 55-ї 
окремої артилерійської бригади. Кошти перераховані до благодійної фонду 
“Голос Народної Ради” у сумі 4 тисячі гривень.  

 
ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 

Структура райдержадміністрації 
 

Чисельність працівників райдержадміністрації складає 72 штатні 
одиниці, з них 68 – державні службовці. На сьогодні до структури районної 
державної адміністрації входить апарат, чисельністю 24 штатні одиниці, 9 
структурних підрозділів (47 штатних одиниць) та 1 посада головного 
спеціаліста з питань охорони здоров’я райдержадміністрації.  

Протягом року в структурі райдержадміністрації змін не відбувалось. 
За звітний період проведено 11 конкурсів на зайняття вакантних посад 

державної служби., з них 3 конкурси - в управлінні соціального захисту 
населення райдержадміністрації, 1 - в відділі фінансів райдержадміністрації. 
За результатами конкурсного відбору 8 осіб рекомендовані до призначення на 
вакантні посади державних службовців. 

Для поліпшення та удосконалення виконання своїх повноважень 
державні службовці систематично направляються на навчання, які 
проводяться у закладі післядипломної освіти «Центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 



місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, в 
Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів при Національній академії 
державного управління при Президентові України та в ряді профільних 
закладів. За звітний період підвищили кваліфікацію 22 працівника. 
         За звітний період було відзначено 122 кращих працівника району 
обласними грамотами та подяками голови районної державної адміністрації. 

Звернення громадян  
Районною державною адміністрацією  постійно вживаються заходи 

щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на 
письмове звернення та особистий прийом. Жодне звернення громадянина не 
залишається поза увагою і розглядається, по можливості, в найкоротші 
терміни. Забезпечується кваліфікований, об’єктивний і своєчасний розгляд 
звернень громадян, викладені в них факти перевіряються. 

Керівництвом райдержадміністрації протягом 2017 року проведено 102 
особистих прийомів, з них: 43 виїзних прийомів громадян (звернулось 15 осіб) 
та 59  особистих прийомів у приміщенні райдержадміністрації. На особистих 
прийомах керівництвом райдержадміністрації прийнято 17 звернень,  поштою 
надійшло 5 звернень та 8 колективних звернень. Найбільша кількість 
звернень, що надійшла від громадян - соціального напрямку, серед категорій 
населення, що звертаються до райдержадміністрації переважають пенсіонери. 
У зверненнях, які надійшли до райдержадміністрації протягом 2017 року, 
порушено 75 питань. За характером основних питань, по яких звертались  
громадяни основне місце займали питання аграрної політики і земельних 
відносин (39) та соціального захисту (25). 

У Великобілозерській райдержадміністрації діє «телефон довіри»   
(тел.2-02-68). Громадяни можуть звертатись з інформацією про факти 
корупції та інші зловживання з боку працівників органів влади, з 
пропозиціями щодо підвищення ефективності роботи органів виконавчої 
влади. В районі діє «Великобілозерське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги з надання безкоштовної правової консультації малозабезпеченим 
верствам населення. Протягом 2017 року надано роз’яснення чинного 
законодавства 142 громадянам, надійшло 35 звернень щодо написання 
позовних заяв.  
               Попри позитивні результати роботи в певних напрямках, залишається 
ще багато проблем, які ми маємо вирішувати спільно, тому закликаю всіх до 
співпраці.  Сподіваюся, що проблемні питання  будуть врегульовані і це дасть 
нам можливість динамічніше розвиватися в інтересах жителів району. На 
завершення хочу відзначити, що все, що вдалося реалізувати у 2017 році, 
стало можливим завдяки підтримці органів місцевого самоврядування, 
керівників управлінь, відділів райдержадміністрації, організацій та установ 
району. Саме від наших спільних зусиль, значною мірою залежить як буде і 
надалі розвиватися район. Наголошую також на необхідності подальшої 
плідної співпраці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, аби 
продовжити започатковані кроки по збереженню власного потенціалу району, 
відновленню процесів нарощування виробництва, стимулюванню 
інвестиційної діяльності і, основне, недопущенню зниження рівня життя 
людей та підтримки найуразливіших верств населення району. 


