Відповідно до Наказу Національного агентства України з питань
державної служби від 20.12.2016 №277 голова районної державної
адміністрації публічно звітує перед громадою про свою діяльність за
попередній рік.
Пріоритетними напрямками моєї роботи у 2017 році було створення
передумов для стійкого соціально-економічного розвитку шляхом
підвищення конкурентоспроможності економіки для зростання якості життя
населення Бердянського району, активізації інвестиційної діяльності та
внутрішнього потенціалу території, забезпечення прав, свобод та інтересів
мешканців району.
Стратегічним
напрямком
роботи
райдержадміністрації
в
агропромисловому комплексі є підтримка всіх аграрних товаровиробників
в збереженні зернового, садівницького напрямків, кормового виробництва і
насінництва у рослинництві, м’ясо-молочного скотарства у тваринництві.
У галузі сільського господарства району здійснюють господарську
діяльність 144 підприємства, з них 95 - фермерські господарства.
У обробітку землекористувачів усіх форм власності знаходиться
близько 148,3 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких рілля складає 93,1
тис. га.
У 2017 році господарства району приймали участь в реалізації
Державної програми підтримки розвитку хмелярства, закладення молодих
садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними. Постановою Кабінетів
Міністрів України від 15.07.2005 №587 та згідно Наказу Міністерства
аграрної політики продовольства України від 20.12.2017 №687 «Державна
підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та
ягідників і нагляд за ними» 1 (одному) фермерському господарству було
виділено кошти у сумі 273,2 тис. грн на компенсацію витрат закладення саду
на площі 6,65 га.
Господарствами району постійно проводилась робота з оновлення
машино-тракторного парку. Протягом 2017 року сільгосппідприємствами
було придбано 5 сучасних зернозбиральних комбайнів; 4 тракторів; 3
вантажні автомобілі, 2 сівалки СЗ, 3 плуги, 2 культиватори, 2 дискові борони,
2 розкидачі добрив. Також за Програмою часткової компенсації вартості
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва
сільгосппідприємствами
було
придбано
агрегат
ґрунтообробний
комбінований «Партнер-9», борону Б30, жниварку ЖНС-9.1
У звітному періоді райдержадміністрацією було здійснено аналіз
планової структури посівних площ зернобобовими, технічними та кормовими
культурами. Також було визначено потребу та здійснювався моніторинг
щодо фактичного забезпечення господарств району насінням, мінеральними
добривами, засобами захисту рослин для посіву ярих та озимих культур.
Зернові та зернобобові культури зібрано з площі 54,4 тис. га. Валовий
збір у вазі після доробки становить 163,8 тис. тонн, урожайність склала 30,1
ц/га. Валовий збір озимої пшениці з площі 37,4 тис. га склав 129,4 тис. тонн,
середня врожайність 34,6 ц/га.
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Протягом 2017 року сільськогосподарськими підприємствами було
вироблено 5520 тонна молока, Середній надій молока від однієї корови по
середньому поголів’ю корів молочного стада за звітний період склав 5816 кг.
Чисельність поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських
підприємствах станом на 01.01.2018 становить 2257 голів. Чисельність корів
становить 949 голів
Сільгосппідприємствами всіх форм власності району вироблено 259,1
тонна м’яса худоби та птиці.
З метою забезпечення збільшення надходжень до місцевих бюджетів,
легалізації зайнятості населення та моніторингу раціонального використання
земель, другий рік поспіль в районі триває операція «Врожай».
За результатами цієї роботи підприємствам були направлені листи
щодо збільшення розміру орендної плати за орендовані земельні частки паї
до економічно обґрунтованих. Станом на 01.01.2018 укладено 25 додаткових
угод щодо збільшення розміру орендної плати до 8%.
Райдержадміністрацією продовжується робота по укладанню
додаткових угод щодо збільшенню процентної ставки за здані в оренду не
витребувані не розподілені земельні частки (паї), та надання дозволів на
укладання договорів оренди земельної частки (паю).
Укладено 17 договорів оренди земельної частки (паю). Передано в
оренду не витребуваних не розподілених земельних часток паїв площею
386,6 га.
На постійному контролі голови райдержадміністрації знаходиться
питання щодо повноти проведення розрахунків з орендної плати із
власниками земельних часток паїв і відповідним перерахуванням до місцевих
бюджетів податку на доходи фізичних осіб. Станом на 01.01.2018 розрахунки
проведено на 97,5%.
З метою залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у 2017 році
Бердянський район приймав участь у різноманітних проектах.
У районі завершено впровадження ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», в якій, на даний час,
реалізовано 2 мікро-проектні ініціативи:
- «Реконструкція вуличного освітлення селища Андріївка та села
Успенівка Бердянського району Запорізької області» на загальну суму
613,665 тис. грн.
- «Реконструкція вуличного освітлення (із установкою світлодіодних
ламп та багато тарифних лічильників) в селах Миколаївка, Малинівка і
Родивонівка Бердянського району Запорізької області» на загальну суму
741,630 тис. грн.
Злагоджена робота райдержадміністрації, районної ради, селищної і
сільських рад району, а також активність громад у Проекті ЄС/ПРООН
«МРГ» дала необхідний досвід для можливості участі в багатьох інших
інвестиційних конкурсах і програмах регіонального розвитку.
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Райдержадміністрацією затверджено детальний план території
земельної ділянки для розміщення об’єктів з виробництва електричної енергії
з енергії сонячного випромінювання, розташованої за межами населених
пунктів на території Берестівської сільської об’єднаної територіальної
громади Бердянського району Запорізької області, на підставі якого
відведено земельну ділянку ТОВ «Азов Солар» та надано можливість
реалізувати інвестиційний проект по впровадженню новітніх технологій.
З метою впровадження масштабного інвестиційного проекту
розпорядженням голови райдержадміністрації надано дозвіл ТОВ «Монде
Групп» щодо розробки детального плану території, площею 35,0 га для
розміщення сонячної електростанції на території Андріївської селищної ради.
Для популяризації реформ, що проводяться в країні, систематизації
роботи з потенційними інвесторами, залучення інвестицій в Бердянський
район і пошуку нових, в тому числі і зарубіжних партнерів, працює
Ресурсно-інвестиційний
Центр
Бердянської
районної
державної
адміністрації. Основні функції Центру полягають у розширенні діяльності
району в міжнародних проектах, складанні аплікаційних форм для участі
представників району в грантах та програмах, сприянні іноземним
інвесторам у визначенні перспективних об’єктів та напрямків інвестування, а
також підготовці та реалізації міжнародних проектів. Протягом звітного
періоду діяльність Центру була скерована на складанні заявок і участь у
донорських програмах, залученні інвесторів і додаткових коштів не лише на
розвиток соціальної інфраструктури, підтримки та благоустрій територій, а й
навчання громад.
З початку функціонування Центру надано більше 60 консультацій та
складено 19 грантових заявок на участь у міжнародних проектах. Протягом
2017 року Центром реалізовано 4 проекти.
У рамках Проекту Ініціативного центру сприяння активності та
розвитку громадського почину «Єднання» (ІСАР «Єднання»), що
фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID), ГО «Нове
Червонопілля» с.Червоне Поле Осипенківської СОТГ отримали грантові
кошти у сумі близько 10,5 тис. грн. на проведення двох семінарів на тему
"Розроблення стратегії розвитку ГО "Нове Червонопілля", "Розроблення
фандрейзінгової стратегії ГО "Нове Червонопілля" для 20 осіб (актив ГО та
небайдужі мешканці).
Метою проведених заходів було надати учасникам теоретичні знання
та практичні навички з організації процесу стратегічному плануванні на
первинному місцевому рівні. Тренінг провів експерт, координатор
навчальних програм Західноукраїнського ресурсного центру, член ГО
«Товариство Лева» м.Львів.
Стратегія розвитку ГО «Нове Червонопілля» стала складовою
частиною загального стратегічного документу Осипенківської СОТГ
Бердянського району.
Ресурсно-інвестиційний Центр Бердянського району продовжує роботу
як з реалізації вже анонсованих проектів, так і з формуванням нових
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проектних пропозицій. Центром спільно з Осипенківською сільською
об’єднаною територіальною громадою складено аплікаційну форму на
отримання гранту від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) «Подолання наслідків
конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей»,
який Україна отримала в якості фінансової допомогу від Світового банку для
подолання наслідків конфлікту. Загальний бюджет проекту склав 195 954,20
тис. $. для розробки проекту «Створення центру психолого-реабілітаційної
допомоги внутрішньо переміщеним особам, ветеранам АТО та членам їх
сімей «Здоров’я» на базі Осипенківської амбулаторії загальної практики
сімейної медицини (с.Осипенко). Даний проект не був відібраний
грантодавцем, проте складена аплікаційна заявка може бути направлена для
участі в інших конкурсах в подальшому.
За допомогою Ресурсно-інвестиційного Центру Бердянського району
складено чотири заявки на конкурс інвестиційних агро-проектів AgroTalks в
аграрній і суміжних галузях: «Створення молочного кооперативу»,
«Реконструкція свиноферми», «Будова холодильних систем для зберігання
плодово-ягідної продукції», «Будова родильного зала для крупної рогатої
худоби». В рамках Конкурсу в 2018 році будуть обрані 15 проектів, які
пройшли всі етапи відбору.
Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянського району складено
заявку на участь у проекті «Використання евалюації в процесі ефективного
управління об’єднаною громадою», який фінансується Міністерством
закордонних справ Польщі з програми польської допомоги в цілях розвитку.
Дана форма була успішно відібрана і Осипенківська СОТГ увійшла до числа
переможців. У рамках проекту було проведено 3-денний тренінг для
представників громади та Центру на території України на тему ролі
евалюації в плануванні та управлінні делегованими державними
повноваженнями, та проведений тижневий візит до Польщі під час якого
представник Осипенківської СОТГ відвідав кілька громад в околицях
Варшави. Під час візиту до Польщі розглядались такі теми, як: освіта в
громаді (принципи організації освітнього процесу, фінансування освіти;
евалюація в школі); роль евалюації в проектах Європейського фонду
регіонального розвитку; евалюація ринку праці; громадський бюджет;
комунальні підприємства громади, вплив громадських консультацій на
завдання, які виконуються громадою.
У 2017 році за допомогою Ресурсно-інвестиційного Центру
Бердянського району Осипенківською об’єднаною територіальною громадою
складено заявку на участь у проекті Міжнародної організації з міграції
(MOM) «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем внутрішньо
переміщених осіб та постраждалого від конфлікту населення в Україні».
Запропонований проект «Нова хвиля» був успішно відібраний. Метою
проекту біла підтримка населення (дітей та дорослих) шляхом проведення
творчих МК, створення умов для концертної діяльності, гуманітарне,
спортивне та естетичне виховування усіх вікових груп населення та
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внутрішньо переміщених осіб. На даній стадії реалізації проекту здійснена
більша частина закупівель організаційної та мультимедійної, акустичної
техніки, спортивного інвентарю, меблів для Новопетрівського Будинку
культури. На даний час вже працюють дитячі гуртки. Загальний бюджет
проекту складає 302,325 тис. грн.
Одним з перших у Запорізькій області, Бердянський район почав
реалізовувати соціальний проект “Lingva.Skills”.
За його допомогою держслужбовці Бердянської райдержадміністрації
отримали можливість безкоштовно вивчати іноземну мову та отримати
сертифікат з англійської мови рівня А1-А2.
Ресурсно-інвестиційним Центром Бердянського району ведеться сталий
моніторинг актуальних програм та проектів. На початку 2017 року був
створений реєстр актуальних програм та проектів «твердих» і «м’яких» на
2017 рік. На теперішній час створюється реєстр на 2018-2019 роки.
Представниками Центру проводиться постійне інформування
громадських організацій району та органів місцевого самоврядування, щодо
актуальних грантових програм та міжнародних проектів. Ресурсноінвестиційний Центр Бердянського району продовжує роботу з формуванням
нових проектних пропозицій органів місцевого самоврядування.
Також пріоритетним напрямком роботи райдержадміністрації є
залучення інвестицій в основний капітал та будівництво.
Бердянська райдержадміністрація є переможцем конкурсу проектів, які
фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Наступні проекти фінансуються за рахунок коштів ДФРР:
- «Будівництво шкільного стадіону Азовської ЗОШ I-III ст. по
вул.Молодіжна, 92 в с.Азовське». Загальна кошторисна вартість складає
2548,825 тис. грн. у тому числі: 2039,061 - кошти ДФРР, 509,764 тис. грн. –
місцевий бюджет. Проект буде впроваджено у 2018 році.
Також, на завершальному етапі знаходяться проекти, що були подані в
2016 році до участі в конкурсному відборі інвестиційних програм та
проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку, а саме:
- «Водовід с.Новотроїцьке Бердянського району (I та II черга
будівництва)», загальна сума виділених коштів на проект– 5640,76 тис. грн. у
тому числі: 4850,133 тис. грн. – кошти ДФРР, 790,627 тис. грн. – місцевий
бюджет. Проектна потужність – 17,320 км. По даному об’єкту
продовжуються роботи, які були розпочаті в 2016 році.
- «Водопровідна мережа, с.Луначарське (нині – Азовське) Бердянського
району – реконструкція (перша та друга черги)», загальна кошторисна
вартість проекту – 5761,206 тис. грн. у тому числі: 5185,085 тис. грн. – кошти
ДФРР, 576,121 тис. грн. – місцевий бюджет. Проектна потужність – 9, 44 км.
Проводяться будівельні роботи.
На територію Бердянського району на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку було виділено субвенцію з державного
бюджету в розмірі 900,0 тис. грн., спів фінансування районного бюджету –
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27,0 тис. грн. Зазначені кошти були направлені на реалізацію наступних
заходів, які успішно проведені в поточному році:
 "Впровадження енергоефективних заходів. Капітальний ремонт
окремих елементів будівлі (заміна вікон та дверей) Новотроїцької ЗОШ І-ІІІ
ст. по вул.Лактіонова в с.Новотроїцьке Бердянського району Запорізької
області";
 "Придбання спортивного обладнання для КЗ "Андрівський сільський
будинок культури", с.Андрівка Бердянського району";
 "Придбання медичного обладнання для КУ "Андріївська центральна
районна лікарня Бердянської районної ради";
 "Придбання комп’ютерного та холодильного обладнання для КУ
"Бердянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги
Бердянської районної ради".
Селищною сільськими радами району активно проводяться заходи
щодо підвищення соціально - економічного рівня району. У 2017 році за
рахунок коштів місцевих бюджетів було відремонтовано 32,865 тис.м2 доріг
комунальної власності на загальну суму 11502,992 тис. грн.
На енергоефективні заходи в об’єктах соціально-культурної сфери та
інфраструктури територій району (заміна вікон на енергоощадливі, вуличне
освітлення) селищна та сільські ради виділили кошти з місцевих бюджетів у
сумі 3922,809 тис. грн.
Громадами Бердянського району, а саме Осипенківською СОТГ та
Берестівською СОТГ, було використано кошти субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад, що у свою чергу сприяло соціально – економічному
розвитку інфраструктури громад. Загальна вартість заходів здійснених за
рахунок субвенції Осипенківської СОТГ складає 6308,1 тис. грн.,
Берестівської СОТГ - 7313,3 тис. грн.
В рамках Регіональної програми будівництва, реконструкції,
модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного
призначення по Запорізькій області на період до 2020 року на території
Бердянського району було реалізовано наступні заходи: "Впровадження
енергоефективних заходів. Реконструкція - заміна вікон в Азовській ЗОШ ІІІІ ст. Бердянської районної ради по вул.Молодіжна, 92, с.Азовське
Бердянського району Запорізької області", загальна кошторисна вартість
проекту – 299,8 тис. грн. у тому числі: 269,82 тис. грн. – обласний бюджет,
29,98 тис. грн. – місцевий бюджет; «Реконструкція Червонопільської
амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с.Червоне
Поле вул.Центральна, 222, Бердянського району». Загальна кошторисна
вартість складає 617,399 тис. грн., у тому числі: 555,66 тис. грн. - кошти
обласного бюджету, 61,739 тис. грн. - місцевий бюджет.
Протягом року райдержадміністрацією спільно з селищною та
сільськими радами проводилась робота з розробки та оновлення
містобудівної документації населених пунктів району. Протягом звітного

7
періоду розроблено та затверджено 5 проектів детальних планів територій з
метою надання земельних ділянок для містобудівних потреб.
Для забезпечення санітарного благополуччя населення території
району розроблено та затверджено детальний план території земельної
ділянки для розміщення сміттєзвалища на території Андріївської селищної
ради, що надасть можливість здійснити заходи щодо відведення земельної
ділянки під вищезазначений об’єкт.
Крім того затверджено детальні плани території по вул.Миру у
с.Троїцьке, по вул. Горького та по вул. Миру у с.Миколаївка.
Продовжуються роботи з виготовлення генеральних планів населених
пунктів с. Азовське та с-щі Андріївка.
Протягом 2017 року видано громадянам 17 будівельних паспортів
забудови земельних ділянок для будівництва житлових будинків садибного
типу та господарських будівель та споруд. Оформлено 1 паспорт прив’язки
тимчасових споруд в с-щі Андріївка.
Видано 6 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок
для розташування об’єктів будівництва громадського, промислового
призначення в населених пунктах та за межами населених пунктів району.
Впродовж 2017 року здано в експлуатацію 6 індивідуальних житлових
будинків, загальною площею 611,8 м2.
З метою вирішення питань покращення житлових умов сільського
населення в районі реалізується програма «Сільське подвір’я».
Впродовж 2017 року для виконання програми з районного бюджету
перераховано кошти у сумі 20,0 тис. грн. Відкрито кредитну лінію 1
забудовнику на суму 100,0 тис. грн. для купівлі житлового будинку.
Завдяки заходам, вжитими райдержадміністрацією у сфері трудових
відносин, забезпечено збереження в 2017 році середньооблікової чисельності
штатних працівників (за інформацією Бердянського об’єднаного управління
Пенсійного фонду України станом на 01.11.2017 року – 3288 осіб);
середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного
працівника району за січень – вересень 2017 року склала 4769,09 грн., темп
росту заробітної плати за підсумками 9 місяців 2017 року до відповідного
періоду 2016 року склав 149,6%; заборгованість з заробітної плати відсутня.
В 2017 році було продовжено залучення мешканців Бердянського
району до Програми житлових субсидій, яка є дієвою допомогою населенню
в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.
Спеціалістами
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації в 2017 році проведені розрахунки та призначена
субсидія 8183 сім'ям на загальну суму 57886,8 тис. грн., з них 2081,8 тис. грн.
- на тверде паливо та скраплений газ.
Середній розмір житлової субсидії на комунальні послуги на
домогосподарство становить 1082 грн. на скраплений газ та тверде паливо 2851 грн.
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Вперше було проведено виплату готівкою частки невикористаної суми
субсидії домогосподарствами району (2,5 тис. одержувачів субсидії) на
загальну суму понад 1627,9 тис. грн.
В 2017 році проведені виплати різних видів державної допомоги 2329
сім’ям на суму 40777,1 тис. грн.
В управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на
обліку в базі Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків
перебуває 8,7 тис. осіб пільгових категорій:
- інваліди війни – 27 осіб;
- учасники бойових дій – 272 особи (в тому числі, які отримали статус
учасників АТО – 186 осіб);
- учасники війни – 440 осіб;
- діти війни – 2559 осіб;
- ветеранів праці – 3372 особи;
- багатодітні сім’ї – 246.
Понад 2,5 тис. сімей пільговиків користуються пільгами на оплату
житлово-комунальних послуг (електропостачання, водопостачання,
газопостачання, квартплата, послуги зв’язку).
Нараховано пільг у 2017 році на суму 3775,8 тис. грн., профінансовано
– 3383,4 тис. грн.
У Бердянському районі діє районна Програма соціальної підтримки
ветеранів війни, праці, Почесних донорів України, інвалідів та інших
малозабезпечених громадян, які потребують допомоги, на 2016-2018 роки,
яка затверджена рішенням Бердянської районної ради від 25.12.2015 №6.
Так, протягом 2017 року разову адресну грошову допомогу було
надано 207 громадянам, які опинилися в кризовій ситуації і об’єктивно
потребували реальної підтримки на суму 189,0 тис. грн., з них надано
допомогу 50 учасникам антитерористичної операції на суму 40,0 тис. грн.
Забезпечено виплату по догляду 108 громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги на суму 182,8 тис. грн.
За підсумками оздоровчої кампанії 2017 року в Бердянському районі
послугами оздоровлення та відпочинку забезпечено 1168 дітей, що складає
100% від загальної кількості дітей шкільного віку, з них: 673 дитини
забезпеченні оздоровленням (57,6%), 495 дітей забезпечені відпочинком
(42,4%).
Послугами оздоровлення та відпочинку забезпечено 1041 дитина
пільгових категорій, що складає 89,1% від загальної кількості дітей
шкільного віку, 609 дітей забезпечені послугами оздоровлення (52,1%), 432
дитини забезпечені послугами відпочинку (37%).
Залучені на оздоровлення та відпочинок дітей кошти складають 947,1
тис. грн., в тому числі кошти районного бюджету – 188,7 тис. грн.
Якісне проведення оздоровчої кампанії 2017 року забезпечило
Бердянському району один з найкращих показників в Запорізькій області.
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На обліку внутрішньо переміщених осіб в Бердянському районі
перебуває 1412 осіб. В 2017 році 144 сім’ї внутрішньо переміщених осіб
отримали щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг, на загальну суму 2488,2 тис. грн.
Одними із основних завдань, які стоять перед райдержадміністрацією, є
розвиток сімейних форм виховання та попередження бездоглядності.
На обліку в службі у справах дітей на даний час перебуває 91 дитина–
сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. Із них 67- під
опікою/піклуванням громадян, 9 - в прийомних сім’ях, 8 - в дитячих
будинках сімейного типу, 7- в державних закладах.
Сімейними формами виховання охоплено 92,3% дітей від загальної
кількості, які перебувають на обліку в службі.
Протягом 2017 року 7 дітей влаштовано під опіку/піклування громадян;
3 дітей усиновлено громадянами України; 2 дітей влаштовано в дитячий
будинок сімейного типу; 1 дитина знята з обліку у зв’язку з наданням повної
цивільної дієздатності; відносно 1 дитини встановлено батьківство.
В Бердянському районі створено та функціонує 9 прийомних сімей, в
них виховується 21 дитина. 11 родин виховує 12 усиновлених дітей.
Станом на 01.01.2018 на обліку в службі - 31 дитина, яка опинилась в
складних життєвих обставинах. Вони виховуються в 14 сім’ях.
З метою попередження бездоглядності дітей проведено 13
профілактичних рейдів, складено 78 актів обстеження умов проживання
дітей. Вилучено 15 дітей та направлено до центрів соціально – психологічної
реабілітації дітей для надання соціальної допомоги.
Протягом року проводилась робота з 2 неповнолітніми, які засуджені
без позбавлення волі.
Ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 25
батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків.
Прийнято участь у 74 судових засіданнях щодо захисту прав
неповнолітніх дітей. Вирішено питання про позбавлення 6 батьків по
відношенню до 14 дітей.
Проведено 16 засідань комісії з питань захисту прав дитини при
Бердянській райдержадміністрації, розглянуто 67 питань.
В умовах децентралізації влади та розмежування повноважень
пріоритетними завданнями райдержадміністрації в галузі охорони здоров’я
у 2017 році була підготовка платформи для впровадження реформування
первинного рівня надання медичної допомоги. Однією з умов для реалізації
медичної реформи була оптимізація структури та штати, що не погіршило
якість медичної допомоги в Бердянському районі. Продовжується
формування спроможної мережі медичних закладів первинного рівня.
У Бердянському районі була запроваджена Урядова програма
«Доступні ліки», на які з державного бюджету у 2017 році виділено 441,493
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тис. грн., з них використано 435,693 тис. грн., що склало 98,7%. В програмі
прийняло участь 1903 особи із захворюваннями серцево-судинної системи,
цукрового діабету ІІ типу та бронхіальною астмою.
Також в Бердянському районі в 2017 році були затвердженні та
функціонували:
-«Програма соціального захисту дитячого та жіночого населення
Бердянського району», згідно якої було проліковано в умовах стаціонару КУ
БМР «БТМО» 236 дітей та використано 178,443 тис. грн.
-«Програма
боротьби з
онкологічними захворюваннями
в
Бердянському районі», згідно якої паліативну допомогу отримали 13 осіб та
профінансовано на суму 97,845 тис. грн.
-«Програма імунопрофілактики та захисту населення Бердянського
району від інфекційних хвороб», на яку використано 7,386 тис. грн.
-«Програма забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами»,
використано 92,706 тис. грн.
-«Програма по боротьбі із туберкульозом в Бердянському районі»,
використано на придбання туберкуліну на суму 126,649 тис. грн.
-«Програма удосконалення системи надання медичної допомоги
хворим нефрологічного профілю у Бердянському районі», на яку
використано 32,893 тис. грн.
З районного бюджету профінансовано 638,422 тис. грн на
вищезазначені програми.
Завдяки плідній співпраці райдержадміністрації з Бердянською
районною радою, селищним, сільськими радами було проведено
реконструкцію та поточні ремонти у амбулаторіях, ФАПах та ФП загальною
сумою 107,641 тис. грн.
Співпрацюючи з Департаментом охорони здоров’я Запорізької ОДА, в
рамках спільного проекту МОЗ та Світового банку «Поліпшення охорони
здоров’я на службі у людей, субпроекту від Запорізької області
"Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу
у Запорізькій області на 2015-2017 роки" направлений на розвиток і
зміцнення первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) області
матеріально-технічна база установи укомплектована на 100%. Отримано
меблі (столи письмові, книжкові шафи та шафи для одягу), сфігмоманометри
з наборами манжет, стетоскопи, системи для контролю рівня глюкози у крові,
електрокардіографи, кушетки медичні оглядові, офтальмоскопи, ростоміри,
електронні медичні ваги, пульсоксиметри, медичні сумки та інший
різноманітне медичне приладдя на загальну суму 876,680 тис. грн. Для
забезпечення повноцінної роботи персоналу профільних закладів та установ
отримані ресурси розподілені між всіма медичними закладами району –
амбулаторіями, ФАПами, пунктами невідкладної медичної допомоги, а також
районною лікарнею і центром ПМСД.
Керівництво Бердянської райдержадміністрації приділяє постійну увагу
питанням забезпечення діяльності закладів медичної сфери району,
оновленню їх матеріально-технічної бази та якості медичного
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обслуговування населення на селі. За рахунок субвенції держбюджету у
співфінансуванні з районним бюджетом для потреб первинної медицини
також були придбані холодильники (для зберігання вакцин, препаратів) і
комплекти комп’ютерної та оргтехніки. загальна вартість придбаного
обладнання становить понад 270 тис. грн., з них 65 тис. грн - вклад районного
бюджету. Слід зазначити, що, виділення коштів із Державного бюджету
відбулося за сприянням народного депутата України Олександра
Пономарьова.
Пріоритетами у роботі райдержадміністрації в медичній галузі також
залишаються профілактика і зниження рівня захворюваності, інвалідності і
передчасної смертності населення району; впровадження новітніх медичних
технологій у практику роботи медичних установ; вдосконалення системи
надання вторинної допомоги населенню району.
Протягом 2017 року було частково вирішено проблему забезпечення
Андріївської ЦРЛ медичними кадрами та прийнято на роботу 4 лікарів дерматовенеролога, невропатолога, терапевта, офтальмолога.
З метою оптимізації господарсько – обслуговуючого персоналу пральні
було придбано 3 пральні машини загальною вартістю 30,0 тис. грн. на кошти
місцевого бюджету.
З метою покращення санепідрежиму в хірургічному відділенні та
відділенні ВАІТ (реанімація) Андріївської ЦРЛ, недопущення внутрішньо –
лікарняних інфекцій придбано 2 стерилізатора на суму 14,7 тис. грн.
Протягом року проведені капітальні ремонти мереж водопостачання та
каналізації на суму 272,124 тис. грн., теплозабезпечення – 368,185 тис. грн.,
харчоблоку із заміною вікон, вхідних дверей, оздоблювальним роботами,
придбанням 6-конфорочної електроплити на загальну суму 66,51 тис. грн.
Завершено
роботи
по
проведенню
реконструкції
системи
киснепостачання загальною вартістю 49,514 тис. грн.
Для підвищення надання медичних послуг придбано аналізатор
електролітів біологічних рідин та коагулометр (199,8 тис.грн., в тому числі за
рахунок співфінансування з Державного бюджету 193,980 тис. грн.),
переносний палатний рентгенапарат (197, тис. грн. за рахунок перерозподілу
коштів АФ «Перемога», бюджету Андріївської селищної ради),
електрокардіограф (29,0 тис. грн. – бюджет Андріївської селищної ради), три
функціональні ліжка з ручним режимом керування (26,7 тис. грн.),
операційний стіл (49,5 тис. грн.), медичний інструментарій для операційної
та хірургічного відділення (9,067 тис.грн.), три водонагрівачі (5,9 тис.грн.) та
інші необхідні лікарські засоби (на суму 477,195 тис. грн.).
З метою економії бюджетних коштів та підготовки до осінньо-зимового
періоду 2017-2018 років проведено утеплення зовнішньої системи теплотраси
(15,0 тис. грн.) та боксів інфекційного відділення із заміною 4 дверей (27,678
тис. грн.); заміну теплового лічильника (33,0 тис. грн.) та лічильника
холодної води (1,888 тис. грн.); заміну 2 вхідних дверей в поліклінічному
відділенні (на суму 23,622 тис. грн.), заміну 9 вікон на енергозберігаючі
(загальна вартість 37,474 тис. грн. за кошти бюджету Андріївської селищної
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ради); ремонт зовнішньої системи вентиляції рентгенологічного кабінету
(21,0 тис грн. з бюджету Андріївської селищної ради).
Спільно з органами місцевого самоврядування району позитивно було
вирішене питання щодо забезпечення мешканців району психотропними
лікарськими засобами. На зазначені препараті до районного бюджету
Андріївська селищна рада перерахування 18,0 тис. грн. субвенції, Андрівська
сільська рада – 6,292 тис. грн., Азовська – 18,536 тис. грн., Долинська – 15,6
тис. грн., Дмитрівська – 6,584 тис. грн., Новотроїцька – 3,12 тис. грн.,
Берестівська СОТГ – 25,0 тис. грн., Осипенківська СОТГ -31,0 тис. грн.
Основними завдання виконавчої влади у сфері освіти залишається
створення умов для повного задоволення потреб населення району в
дошкільній, загальній середній і позашкільній освіті в різних формах її
здобуття зі збереженням мережі закладів освіти, удосконалення матеріальнотехнічної бази закладів освіти шляхом інформатизації та створення сучасного
розвивального середовища.
У 2017 році, не зважаючи на активні децентралізаційні процеси та
створення двох об’єднаних громад, в районі збережено існуючу мережу
закладів дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти. Недопущено
закриття дитячих садочків з малою наповнюваністю. Потреба батьків щодо
здобуття їх дітьми дошкільної освіти задовольняється в повному обсязі.
Регулярними безкоштовними підвезеннями до місць навчання й у
зворотному напрямку забезпечено 100% учнів, що потребують підвозу.
Наприкінці 2017 року придбано другий «шкільний» автобус для Андріївської
СРШ, у зв’язку з чим потребу закладів освіти району в автобусах задоволено
в повному обсязі.
Усі діти пільгових категорій (діти-сироти та позбавлені батьківського
піклування, діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей і діти, батьки яких є
учасниками АТО) отримують харчування безкоштовно. У закладах освіти
проводиться С-вітамінізація їжі.
У 2017 році 5 школярів посіли призові місця в обласному етапі
Всеукраїнський учнівських олімпіад з навчальних предметів, 11 школярів
вибороли перемогу в обласному етапі конкурсу-захисту робіт учнів-членів
Малої академії наук України, завдяки чому команда Бердянського району
посіла 3 місце серед сільських районів і 13 місце в загальному рейтингу.
Протягом 2017 року в усіх закладах дошкільної та загальної середньої
освіти проведено поточні ремонти приміщень.
На придбання кухонного обладнання та спортивного інвентарю для
освітніх закладів з районного бюджету було виділено 405,0 тис. грн.
У 2017 році Андріївська спеціалізована різнопрофільна школа I-III
ступенів стала базовою з упровадження інклюзивного навчання, у ній
відкрито 4 інклюзивних класи для дітей з особливими освітніми потребами.
Цього ж року в цій школі розпочала роботу і перша в Бердянському
районі медіатека – сучасна бібліотека нового зразка для бібліотечноінформаційного забезпечення освітнього процесу в урочний та позаурочний
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час, яку наш район отримав у рамках участі Запорізької області в пілотному
проекті програми «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», ініціатором
якого є голова Благодійного Фонду Порошенка, дружина Президента
України Марина Порошенко.
Незважаючи на проведення оптимізації галузі культури та передачу
закладів культури з районного рівня на місцеві, на Бердянщині збережено
інфраструктуру галузі культури, що дає змогу населенню в повному обсязі
користуватися послугами закладів культури, керівники яких, в свою чергу,
оперативно оцінюють потреби населення та вчасно реагують на потреби
населення.
Позитивним прикладом роботи закладів культури в умовах оптимізації
галузі став створений наприкінці 2016 року осучаснений Дмитрівський центр
культури, спорту та дозвілля (Дмитрівська сільська рада). Колектив
однодумців, який очолює Ю.В.Котляр, за рік активної та плідної роботи
змінив погляд односельців на організацію якісного та змістовного дозвілля
молодого покоління, залучення молоді до суспільного життя громади. На
сьогодні Центр об’єднав в собі місцеві заклади культури, поновив роботу
сільського музею та хореографічного гуртка, активізував роботу спортивних
секції, суттєво оновив спортивний майданчик та обладнання.
На даний час у районі діють 48 установ культури та мистецтв, з яких 23
- клубних, 15 - бібліотечних, 1 - дитяча школа мистецтв, 2 - дитячих
музичних школи, 1 «народний» краєзнавчий музей та 6 музеїв на
громадських засадах.
Заклади культури беруть активну участь в організації та проведенні
різноманітних державних та професійних свят, ювілейних, календарних дат
та обрядових постановках. Традиційними стали проведення на території
Бердянського району фестивалю «Кльового, кльову!» та участь учасників
художньої самодіяльності в обласному фестивалі «Покровський ярмарок».
Для дітей і підлітків впроваджуються заходи патріотичного, правового
виховання (дискусії, вечори запитань і відповідей, бесіди за «круглим»
столом, уроки патріотизму, уроки пам’яті, уроки державності).
В галузі спорту до послуг населення діють 1 футбольний стадіон, 11
футбольних полів, 11 спортивних майданчиків, 15 спортивних залів, 1
майданчик зі штучним покриттям, 3 майданчика з тренажерним
обладнанням. На території Осипенківської ОТГ працює дитячо-юнацький
клуб фізичної підготовки. В клубі працювали гуртки з п’яти видів спорту
(атлетизму, шахів, баскетболу, волейболу та футболу). З початком нового
навчального року відкрито гуртки настільного тенісу, степ-аеробіки та
боротьби дзюдо.
На базі Осипенківського аграрного ліцею 125 особи охоплено
вихованням та фізкультурно-оздоровчою роботою. В порівнянні з
попередніми роками розвивається матеріальна база. Навчальним закладом
збудовано відкриту волейбольну площадку та площадку з нестандартним
обладнанням, смугою перешкод і полем. В І семестрі 2017-2018 навчального
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року було відкрито зал для занять боксом та кімнату з фітнесу в гуртожитку.
Студентська молодь приймає участь в обласних змаганнях з міні-футболу,
стрітболу, шахів, шашок, настільному тенісу.
З метою покращення умов для регулярних занять оздоровчою
фізичною культурою і масовим спортом різних вікових груп населення,
ремонту та облаштування простіших спортивних споруд та майданчиків, з 01
по 30 квітня 2017 року на території місцевих рад був проведений
Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх – спільна турбота».
Для покращення спортивної матеріально технічної бази спільно з
органами місцевого самоврядування було придбано спортивний інвентар,
спортивне обладнання і інвентар довгострокового користування на загальну
суму 381,0 тис. грн.
У 2017 році в рамках реалізації цільових програм «Молодь», «Спорт
для всіх - спільна турбота» на проведення районних заходів, участі в
обласних заходах було виділено 84,0 тис. грн.
Протягом 2017 року до загального фонду місцевих бюджетів району
надійшло 198706,4 тис. грн. або 104,4 відсотка до планових показників року
та 115,9% до фактичних надходжень 2016 року (у співставних умовах, без
Осипенківської та Берестівської ОТГ).
Структура доходів загального фонду
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В загальному обсязі доходів до загального фонду місцевих бюджетів
району надійшло власних надходжень 45543,2 тис грн., що складає 129,0% до
планових показників року та 124,7% до власних надходжень 2016 року у сумі
36512,2 тис грн. (у співставних умовах, без Осипенківської та Берестівської
ОТГ).
Видатки місцевих бюджетів району за 2017 рік виконано в обсязі
206620,920 тис. грн., у т.ч. по загальному фонду 191240,407 тис. грн., що
відповідає 96,9% до річних призначень, та по спеціальному фонду 15380,513
тис. грн. або 99,7% до кошторисних призначень.
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На освіту з місцевих бюджетів району спрямовано 37844,555 тис. грн.
(проти аналогічного періоду минулого року видатки збільшено на 29,8% або
8667,937 тис. грн.), на охорону здоров’я – 23729,729 тис. грн., (відповідно
видатки збільшено на 39,3% або 6693,802 тис. грн.), соціальний захист
населення – 101074,908 тис. грн. (видатки збільшено на 31,3% або 27087,681
тис. грн.), на культуру спрямовано 5051,763 тис. грн. (відповідно видатки
збільшено на 0,4% або 20,537 тис. грн.) (у співставних умовах, без
Осипенківської та Берестівської ОТГ).
2017; Соціальний
захист та соціальне
забезпечення;
101074,9

Аналіз виконання загального фонду бюджету
Бердянського району за 2016 та 2017 роки
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Наявні ресурси місцевих бюджетів спрямовувались у першу чергу на
заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до
захищених видатків бюджету, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України.
На фінансування захищених статей спрямовано 171877,522 тис. грн.,
що становить 89,9% коштів загального фонду місцевих бюджетів району.
На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетної
сфери району спрямовано 62084,7 тис. грн., що на 19528,7 тис. грн. або на
45,9% більше, ніж за той же період 2016 року.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 8407,0 тис.
грн., (4,4% в структурі видатків), що на 465,683 тис. грн. або на 5,9% більше,
ніж за звітний період 2016 року.
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На соціальне забезпечення спрямовано 98753,011 тис. грн. (51,6% в
структурі видатків), що на 22981,430 тис. грн. або на 30,3% більше, ніж за
звітний період 2016 року.
На оплату медикаментів спрямовано 1402,679 тис. грн. (0,7% в
структурі видатків), що на 362,685 тис. грн. або на 34,8% більше, ніж за
звітний період 2016 року.
На оплату продуктів харчування спрямовано 1230,1 тис. грн. (0,6% в
структурі видатків), що на 398,752 тис. грн. або на 48% більше, ніж за
звітний період 2016 року.
На інші видатки спрямовано 19362,9 тис. грн. (10,1% в структурі
видатків), що на 6107,7 тис. грн. або на 46,1% більше, ніж за звітний період
2016 року.
В структурі видатків спеціального фонду найбільшу питому вагу мають
капітальні видатки 80,4% та складають 12364,479 тис. грн., що на 6550,269
тис. грн. або в 2 рази більше, ніж за звітний період 2016 року.
Позитивним є відсутність кредиторської заборгованості загального
фонду бюджету по захищених статтях видатків, крім заборгованості по
нарахованим пільгам та субсидіям, яка погашається за рахунок субвенції з
державного бюджету, строк виплати якої передбачено в місяці, наступному
за звітним. Ця заборгованість збільшилась на 3667,2 тис. грн. По інших
видатках заборгованість складає 24,328 тис. грн., що на 129,039 тис. грн.
менше, ніж у 2016 році.
Бердянською райдержадміністрацією створено всі умови для
забезпечення належного розгляду і організації вирішення проблем, з якими
звертаються мешканці району. Так протягом 2017 року до
райдержадміністрації надійшло 318 звернень від громадян., що на 43
звернення (або на 12%) менше, ніж у 2016 році, а також 39 запитів на
публічну інформацію, з яких 10 надійшли від представників громадських
організацій.
Колективних звернень надійшло 18 (5,6% від загальної кількості), що
на 5 звернень менше ніж у 2016 році.
У зверненнях громадян, що надійшли до райдержадміністрації, було
порушено 320 питань різної тематики. Найбільш чисельними у 2017 році
були питання соціального захисту населення, яких надійшло 221, що
становить 69,5% від загальної кількості порушених питань та суттєво не
відрізняється від показників 2016 року. Це питання надання матеріальної
допомоги на лікування, придбання ліків, вирішення побутових проблем та
питання призначення, перегляду житлової субсидії.
На другому місці питання аграрної політики і земельних відносин - 29
звернення, що становить 9,1% від загальної кількості.
Всього вирішено позитивно 213 звернень, що складає 67% від загальної
кількості, надано роз’яснення по 96 зверненням, відмовлено у задоволенні
розгляду питання 2 заявникам у зв’язку з вимогами чинного законодавства
про захист персональних даних.

