
  

Публічний звіт голови Токмацької районної державної адміністрації  
за 2018 рік. 

 
Токмацька  районна державна адміністрація в межах своїх повноважень 

здійснює виконавчу владу на підвідомчій території, а також відповідно Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» реалізує повноваження, 
делеговані  районною радою. На території району забезпечується виконання 
Конституції, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України, центральних  органів виконавчої влади. 

Незважаючи на негативний вплив на економічну та політичну 
стабільність в країні через втручання зовнішнього агресора, проведення 
антитерористичної операції в східних регіонах України та інших чинників, у 
районі досягнуто ряд позитивних зрушень у реальному секторі економіки та 
розв`язанні соціальних проблем. 

Слід наголосити, що виконання власних повноважень районної державної 
адміністрації і делегованих районною радою було спрямоване на всебічне 
задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів, 
виконання програмних документів, у т.ч. Програми економічного і соціального 
розвитку  району на 2018 рік. 

Основні напрями роботи райдержадміністрації ґрунтуються на принципах 
втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України Петром 
Порошенком, їх практичної реалізації на місцях та виконання заходів Стратегії 
регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року. 

Минулорічна діяльність райдержадміністрації була ефективною завдяки 
злагодженій роботі  структурних підрозділів і установ. На виконання 
розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 
26.06.2018 № 332 «Про зміну граничної штатної чисельності працівників 
структурних підрозділів районних державних адміністрацій» гранична штатна 
чисельність Токмацької районної державної адміністрації зменшилась на 3 
одиниці та станом на 31.12.2018 року становила 94 штатних одиниць. Фактично 
на 31.12.2018 рік працювало 85 осіб.  

Багатопланова організаторська робота постійно знаходила своє 
відображення в розпорядженнях голови районної державної адміністрації. 
Актуальні питання розвитку району розглядались на засіданнях колегії 
районної державної адміністрації, на нарадах із залученням начальників 
управлінь і відділів, Молочанського міського та сільських голів, депутатів 
районної ради, керівників підприємств, установ, організацій всіх форм 
власності та представників інститутів громадянського суспільства. 

 
Протягом 2018 року проведено 4 засідання колегії райдержадміністрації, 

де розглянуто 20 питань. За результатами засідань видано 5 розпоряджень 
голови райдержадміністрації. 

Також організовано і проведено: 143 загально-районних наради, 30 
внутрішніх нарад за участю голови райдержадміністрації, 4 семінар-наради з 
Молочанським міським, сільськими головами та секретарями виконкомів рад, 



  

12 апаратних навчань з працівниками апарату та керівниками структурних 
підрозділів райдержадміністрації. 

  

Протягом 2018 року видано 651 (у 2017 році – 428) розпоряджень з 
питань основної діяльності. 5 розпоряджень зареєстровані як нормативно-
правові акти. Із зазначеної кількості складають розпорядження: з земельних 
питань – 297 (46%), бюджету, фінансів та обліку – 76 (12%); сім’ї, молоді, 
неповнолітніх, фізкультури і спорту – 57 (9%); сільського господарства – 17 
(3%); будівництва, житлово-комунального господарства –9 (1%), інші – 195 
(29,9%). 
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 У 2018 році Токмацькою районною державною адміністрацією проведено 
4 комплексні перевірки роботи виконкомів сільських рад: І квартал - Долинська 
(22-23.03.2018); ІІ - Жовтнева (18-19.06.2018); ІІІ - Кіровська (27-28.09.2018); ІV 
– Новопрокопівська (22-23.11.2018). Згідно річного плану проведено 29 
цільових перевірок виконання органами місцевого самоврядування делегованих 
повноважень органів виконавчої влади. 
 

Реалізуючи соціальні ініціативи Президента України, районна державна 
адміністрація намагається оперативно реагувати на соціальні потреби 
суспільства, вживає заходів, спрямованих на відновлення довіри українського 
народу до державної влади, спрямованої на поліпшення добробуту громадян. 
Саме тому розгляд звернень громадян та їх вирішення залишаються одним із 
пріоритетних напрямків роботи. 

Всього згідно з графіками особистого прийому протягом 2018 року 
керівництвом райдержадміністрації заплановано 281 прийом (з них: 203 – 
особистих та 78 особистих виїзних),  проведено – 127 (з них: особистих – 126 та  
за місцем проживання громадян – 1). 

 



  

Громадянами піднімалися різноманітні  питання. Найактуальнішими є 
звернення громадян, де порушуються питання аграрної політики і земельних 
відносин, надання земельної ділянки, оренда земельних паїв та розрахунки за 
здані в оренду паї. Всі звернення розглянуто, надано роз’яснення на місці та 
можливу допомогу по суті порушених питань. 

Загальна кількість звернень громадян, що надійшла на адресу 
райдержадміністрації за 2018 рік збільшилась в порівнянні з аналогічним 
періодом 2017 року на 7,7 %. Протягом 2018 року від мешканців району та 
через органи вищого рівня в райдержадміністрацію надійшло 70 звернень, з них 
– 37 письмових, в т.ч. електронні звернення, та 33 - подано громадянами на 
особистих прийомах, 8 колективних звернень,  4 повторних звернення. З 
урахуванням колективних звернень впродовж 2018 року до 
райдержадміністрації звернулося 137 громадян, в яких було порушено 75  
питань різної тематики. 

 
 

Аналіз звернень, що надійшли на адресу районної державної адміністрації 
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Протягом 2018 року в зверненнях громадян було порушено 75  питань 

різної тематики.  
На протязі останніх років найчастіше порушуються питання аграрної 

політики і земельних відносин – 31 одиниця, або 41,33 % від загальної 
кількості. Друге місце за актуальністю посідають питання транспорту та зв’язку 
- 12 одиниць, або 16,0 % від загальної кількості питань. На третьому місці 
перебувають  питання соціального захисту - 9 одиниць або 12,0 % від загальної 
кількості. Четверте місце припадає на питання охорони здоров’я, їхня кількість, 
складає 7 одиниць або 9,33 % від загальної кількості. П’яте місце посідають 
питання комунального господарства та житлової політики та складають по 4 
одиниці або 5,33%.  Серед актуальних у зверненнях громадян до 
райдержадміністрації та вищестоящих органів можна відзначити питання праці, 
заробітної плати та освіти – по 3 одиниці (4,0 %), діяльності посадових осіб 
місцевих органів виконавчої влади - 2 одиниці (2,67%). 

 
 



  

 
Райдержадміністрацією забезпечене збереження та доступ до публічної 

інформації. Посилено роботу щодо ведення системи обліку публічної 
інформації в райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства, 
постійно здійснюється контроль за  станом цієї роботи.  

Райдержадміністрацією забезпечується неухильне дотримання 
посадовими особами вимог антикорупційного законодавства. У 2018 році 
забезпечене своєчасне подання електронних декларацій про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру державними службовцями 
категорій «А» та «Б», згідно Закону України «Про запобігання корупції». 

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату 
райдержадміністрації за 2018 рік здійснено прийом та реєстрацію подань 
відомостей від суб’єктів подань, визначених ст.22 Закону України "Про 
Державний реєстр виборців" – отримано та заведено до бази даних 384 
відомостей та опрацьовано 2448 записів, за якими внесені відповідні зміни до 
Державного реєстру виборців, а саме: внесено змін до ідентифікаційних та 
службових даних – 519 записів; змінено виборчу адресу та встановлено 
відмітки «вибув» – 777 записів; включено нових – 146 записів, знищено – 372 
записи; відхилено, відмовлено – 634 записи.  

Виготовлені попередні та уточнені списки виборців, а також іменні 
запрошення для підготовки і проведення проміжних виборів депутатів 
Остриківської сільської ради 10.06.2018 року. Надана необхідна статистична 
інформація та методично-правова допомога виборчим комісіям. 

Здійснена одноразова передача відомостей Державного реєстру виборців 
для створення реєстру територіальної громади Кіровській сільській раді. 

   Основна тематика звернень громадян, що надійшли
до Токмацької райдержадміністрації у 2018 році
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В архівному відділі Токмацької райдержадміністрації зберігається  35 

фондів на 8739 одиниць зберігання, з них  15 фондів періоду незалежності на 
1708 одиниць зберігання.  

Також зберігаються документи тимчасового терміну зберігання на 204 
одиниці зберігання та 157 пакувань  з місцевих виборів.  

У 2018 році до архівного відділу райдержадміністрації прийнято на 
державне зберігання управлінської документації Національного архівного 
фонду 13 частин фондів на 774 одиниці зберігання, 1 одиниця обліку та 1 
одиниця зберігання відео документів. 

За 2018 рік передано на держане зберігання до Державного архіву 
Запорізької області 450 одиниць зберігання Національного архівного фонду 
управлінської документації.  

В архівосховищах документи Національного архівного фонду розміщені 
за тематикою: органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
навчальні заклади, сільськогосподарські підприємства, установи, організації 
усіх форм власності,  громадські організації та інші підприємства та установи.  

Всі документи закартоновані та зберігаються на стелажному обладнанні. 
. 

 
 

Здійснення основних галузевих повноважень. Соціально-економічний 
розвиток району. Підсумки виконання районної Програми економічного і 

соціального розвитку та бюджету 
 

Зусилля районної державної адміністрації у тісній взаємодії з органами 
місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання спрямовувались на 
втілення у районі загальнодержавних реформ, виконання завдань Програми 
економічного і соціального розвитку на 2018 рік, вирішення актуальних 
питань життєдіяльності району. Тенденції економічного і соціального 
розвитку району в цілому відповідали загальнообласним. 

За 2018 рік до бюджету району надійшло доходів у сумі 233531,1 тис. 
грн., зокрема до загального фонду (без урахування обсягів міжбюджетних 
трансфертів) – 75396,0 тис. грн., що становить 109,2% до уточненого плану на 
рік (69068,4 тис. грн.) або перевиконано на 6327,6 тис. грн. У порівнянні з 
минулим роком надходження власних доходів зросли на 16,8% або на 10836,7 
тис. грн. (за 2017 рік – 64559,3 тис. грн.). 

Надходження доходів спеціального фонду (без урахування  
міжбюджетних трансфертів) за 2018 рік виконано в сумі 2792,2 тис. грн., що 
становить 178,6% до уточненого плану на рік (план – 1563,5 тис. грн.) або 
перевиконано на 1228,7 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження 
доходів спеціального фонду зменшились на 36,4 відсотки або на 1594,7 тис. 
грн. (за 2017 рік – 4386,9 тис. грн.).   

Фактичні надходження у 2018 році до бюджету розвитку (без урахування 
обсягів міжбюджетних трансфертів) становлять 10,8 тис. грн. У порівнянні з 



  

відповідним періодом минулого року надходження до бюджету розвитку 
зросли на 7,1 тис. грн. або на 89,7% (за 2017 рік 3,7 тис. грн.) за рахунок 
надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення. 

Фактичні надходження у 2018 році міжбюджетних трансфертів 
становлять 155342,8 тис. грн., в тому числі дотацій – 8926,8 тис. грн., субвенцій 
– 146416,0 тис. грн.  

Дохідна частина районного бюджету за 2018 рік виконана в сумі 183455,4 
тис. грн. або 99,8% до плану (план – 183813,6 тис. грн.), зокрема по власних 
доходах загального фонду у сумі 37168,0 тис. грн., що становить 106,1% до 
планового показника відповідного періоду або перевиконано на 2142,1 тис. грн. 
(план – 35025,9 тис. грн.). 

За підсумками 2018 року власні надходження сільських бюджетів 
Токмацького району виконані в сумі 34016,2 тис. грн. або 112,7% до плану 
відповідного періоду  (план – 30176,4 тис. грн.), перевиконання – 3839,8 тис. 
грн.  

Власні надходження сільських бюджетів Токмацького району 
тис. грн.  

Назва території План 2018 Факт 2018 Виконання, % 
Балківська сільська рада  1441,5 1668,5 115,8 
Виноградненська сільрада 1325,4 1603,9 121,0 
Долинська сільська рада  2082,4 2573,5 123,6 
Жовтнева сільська рада 3744,3 3775,8 100,8 
Кіровська сільська рада 2702,9 2692,3 99,6 
Коханівська сільська рада 1156,4 1458,0 126,1 
Новомиколаївська сільрада 5495,1 6129,0 111,5 
Новопрокопівська сільрада  3484,0 3650,0 104,8 
Новенська сільська рада 5529,3 6429,5 116,3 
Таврійська сільська рада 3215,2 4035,7 125,5 

Власні надходження міського бюджету м. Молочанськ виконано за 2018 
рік в сумі 4211,8 тис. грн., що становить 108,9% до плану (план – 3866,0 тис. 
грн.), перевиконання – 345,8 тис. грн. 

Основними джерелами наповнення дохідної частини бюджету району є 
податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та єдиний податок, питома 
вага в загальному обсязі доходів яких становить 48,7%, 23,5% та 23,9% 
відповідно. 

Джерела наповнення дохідної частини бюджету району  
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Податок на доходи фізичних осіб 
 
Протягом 2018 року надійшло до бюджету району податку на доходи 

фізичних осіб у сумі 36740,8 тис. грн., що становить 106,0% до плану (план – 
34657,9 тис. грн.) або перевиконано на 2082,9 тис. грн. 
 У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по 
податку на доходи фізичних осіб зросли на 5948,6 тис. грн. або на 19,3% 
(станом на 01.01.2018 року – 30792,2 тис. грн.).  

Протягом звітного періоду повернуто згідно висновків Токмацької ОДПІ 
податку на доходи фізичних осіб (податковий кредит) у сумі 62,4 тис. грн. (в 
тому числі з бюджету району (60,0%) – 37,4 тис. грн.).  

 
Надходження до бюджету 

30792,2

36740,8

26000

28000

30000

32000

34000

36000

38000

2017 2018

Надходження тис. грн.

 
Плата за землю 

 
Протягом 2018 року до загального фонду бюджету району надійшло 

17689,7 тис. грн. плати за землю, що становить 109,6% до плану відповідного 
періоду (план – 16136,5 тис. грн.). Перевиконання плану становить 1553,2 тис. 
грн.  

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по 
платі за землю зросли на 1390,3 тис. грн. або на 8,5% (на 01.01.2018 року – 
16299,4 тис. грн.).  

По орендній платі за землю з юридичних та фізичних осіб фактичне 
надходження становить 11224,1 тис. грн. або 113,0% до плану (9936,8 тис. грн.). 
Перевиконання становить 1287,3 тис. грн. 
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Єдиний податок 

 
Протягом 2018 року до загального фонду бюджету району надійшло 

18014,0 тис. грн. єдиного податку, або 111,3% до плану відповідного періоду 
(план – 16187,6 тис. грн.), перевиконання – 1826,4 тис. грн. Зокрема, 
надходження по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників 
становлять 15257,8 тис. грн., або 115,1% до плану (план – 13259,7 тис. грн.), 
перевиконання – 1998,1 тис. грн.  

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по 
єдиному податку зросли на 2691,7 тис. грн. або на 17,6% (на 01.01.2018 року – 
15322,3 тис. грн.).    
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Видаткова частина загального фонду бюджету району за 2018 рік 

виконана в загальній сумі 213 111,8 тис. грн., або виконана   до плану 2018 року  
на 95,9%.  В порівнянні з 2017 роком видатки збільшились на 26 257,5 тис. грн., 
або на  14,1%.  

 
Бюджетні асигнування за  2018 рік  використані по галузях наступним 

чином: 
 
 

 
 

Напрям використання 

 
Видатки 

2017 року 

 
Видатки 

2018 року 

Рівень 
виконання у 
відсотках до 
2017 року 

тис. грн. тис. грн. % 
1. Державне управління 15 397,4 19 857,0 128,9 
2. Освіта 60 885,1 73 369,3 120,5 
 в т.ч. дошкільна освіта  9 831,2 11 303,7 115,0 
 загальноосвітні школи 46 422,5 54 710,3 117,9 

3. Охорона здоров’я  16 038,2 23 207,8 144,7 
4. Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 
 

80 616,1 
 

83 205,8 
 

103,2 
5. Культура і мистецтво 7 955,4 6 476,6 81,4 
6. Фізична культура і спорт 1 000,7 1 303,0 130,2 
7. Житлово-комунальне 

господарство 
 

2 319,8 
 

3 894,2 
 

167,9 



  

 в т.ч.  забезпечення 
діяльності водопровідно - 
каналізаційного господарства  

 
872,9 

 
1 877,6 

 
215,1 

 організація благоустрою 
населених пунктів 

1 386,7 2 016,5 145,4 

 
8. 

 
Інша  діяльність 

 
1 716,6 

 
906,4 

 
52,8 

 в т.ч. здійснення заходів із 
землеустрою 

 
229,0 

 
484,7 

 
211,7 

 утримання автомобільних 
доріг за рахунок коштів 
місцевого бюджету 

 
 

1 487,6 

 
 

421,7 

 
 

28,4 
 
 Сільське господарство 

 
Сільськогосподарською діяльністю в районі займаються всього: 19 

агротовариств, кооперативів і приватних підприємств, 126 фермерських 
гоподарств. В обробітку яких знаходиться 55500га ріллі. Особистих селянських 
господарств – 5478. 

У галузі сільського господарства району на звітну дату було зайнято 
майже 1265 найманих працівників, що більше на 4,5% рівня минулого 2017 
року (1210 осіб). Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного 
працівника сільгосппідприємств за 2018 рік становив 4820,1 грн., що більше на 
21,5% рівня 2017 року (3967,1 грн.) та перевищив законодавчо встановлений 
рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3723 грн. з 01.01.2018) і 
розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн.) майже в 1,3 рази. 
 В Токмацькому районі сільгоспугіддя становлять 132,4 тис.га, із яких 
рілля 108,5 тис. га, при чому сільгосппідприємства всіх форм власності 
обробляють 51,1% ріллі, що становить 55500 тис. га. Решта землі одноосібників 
та особистих селянських господарств і населення. 
 За 2018 рік намолочено 97,5 тис. т зерна при урожайності 26,7 ц/га, що 
менше минулорічного показника на 1,9 ц з 1 га. Найбільша частина валового 
виробництва зерна припадає на озиму пшеницю (38,7%). В обсягах 
виробництва валової продукції рослинництва зменшено виробництво олійних 
культур. 
 Збір соняшнику становить 24,8 тис. т, що на 10,7 % менше ніж у 2017 
році, при врожайності – 13,1 ц/га. Значна доля валового виробництва 
соняшнику переробляється на олійно-жирових комбінатах сусідніх районів. В 
останні роки в районі розвивається виробництво інших олійних культур – сої, 
ріпаку, гірчиці та льну. 
 Під урожай 2019 року посіяно озимих культур 30,3 тис га, (122,6% до 
завдання), з них озимої пшениці- 23835 га., що більше за 2018 рік  (1186га.), 
озимий ячмінь – 2697 га., що більше за 2018 рік (1126 га.) 40,5% площ займає 
озима пшениця. Для проведення весняної сівби підготовлено 3,7 тис. га ґрунту 
(на рівні попереднього року). 



  

 По відношенню до 2017 року в 2018 році в районі зросли посіви озимої 
пшениці – на 22,6%. 
 В Токмацькому районі у 2018 році зібрано 97,5 тис. т. зернових та 
зернобобових культур, що складає 84% до 2017 року, в тому числі – пшениці 
зібрано – 74,6 тис. т., що складає 93,4% до минулого року, ячмінь- 14,9 тис.т., 
що складає 57,1% до минулого року, просо – 2,5 тис. т., що складає 55,1% до 
минулого року, горох – 5,3 тис. т., що складає 99,9% до минулого року, 
кукурудза на зерно – 2,3 тис. т., що складає 49,7 % до минулого року, ріпаку 
вироблено – 1,2 тис. т., що складає 24,0% до минулого року 
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Результат моніторингу збору зернових, тис.ц
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Результат моніторингу зібраного соняшнику, тис.ц
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В Токмацькому районі налічується сім підприємств, які займаються 

тваринництвом: СВК «Мирний»; ТОВ «Гаї-розтоцькі»; ПрАТ «Молочанське 
МРПП»; ТОВ АК «Дістен»; ТОВ «ПК «Запорізький»; ФГ «Курган» та ПП 
«Травневе». 

Станом на 01.01.2019 року в них налічується: великої рогатої худоби -  
923 голів, у тому числі  корів - 456, що на 1 голову більше від показника 
минулого року (101%). Поголів’я свиней зменшилось і складає 2916 гол., що 
менше від  минулорічного показника на 215 голів (93%), птиці – 415565. 

Показники тваринництва
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За 2018 рік сільгосппідприємствами вироблено 2204,1 т молока, що 

відповідно на 159,8 т (9%) більше попереднього року в зв’язку зі 



  

збільшенням поголів’я корів, вирощено 1822,4 т м’яса в живій вазі, що 
відповідно на 76,4т (11%) більше 2017 року. 

Основними завданнями, що ставляться у 2019 році є: 
- у рослинницькій галузі – збереження обсягів виробництва зерна на 

рівні минулого року (до 100,0 тис. т), 
- у тваринницькій галузі – збереження та нарощування чисельності 

поголів’я великої рогатої худоби. 
Обсяг виробництва продукції сільського господарства за 2018 рік в 

порівняльних цінах 2010 року склав майже 430,1 млн. грн., або на 6,0 % 
менше рівня 2017 року (458,6 млн. грн.).  

В ході моніторингу стану використання сільськогосподарських земель, 
в рамках проведення операції «Врожай-2018» робочою районною групою 
було обстежено: 
 Земель сільськогосподарського призначення державної власності  

9142 га, з них: 

- використовується згідно документів  6156 га; 
- використовується без документів  1415 га; 
- не використовується 1571 га. 

 
 

    
 

Промисловість та залучення інвестицій 
 
Промисловий потенціал району представлений промисловими 



  

підприємствами добувної та обробної галузі, а саме: ДП «Хлібна база № 74»,  
ТОВ «Токмацький гранітний кар’єр», ТОВ «Вілтек», ТОВ «Токмак Солар 
Енерджі», ТОВ «Санталекс Грін Пауер».  

Протягом 2017-2018 років визначилася тенденція зростання обсягів 
промислового виробництва порівняно з аналогічним періодом попереднього 
року. 
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          На території району функціонують три сільськогосподарські 
обслуговуючи кооперативи: «Відродження-2015», «Жовтневий», «Макартет». 
СОКи «Відродження-2015» та «Жовтневий» приймали участь в економічному 
компоненті III фази Проекту ЄС ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на 
громаду».  
 На даний час в результаті реалізації мікропроектних пропозицій в рамках 
Проекту СОКом «Відродження 2015» виробляються паливні брикети, 
екструдер для тварин, а також олія, борошно та крупи. СОК «Жовтневе» 
виробляє різні види сирів: бринзу, рікоту (м'який італійський сир), моцареллу 
та сметану, планується виготовлення твердих сирів, масла тваринного. 

Підготовлені та зареєстровані на інвестиційному порталі Запорізької 
області анкети інвестиційних проектів, а саме: 

1. Будівництво біодизельного заводу на території Токмацького району 
Запорізької області. 

2. Будівництво заводу комплексного сортування та переробки твердих 
побутових відходів. 

3. Будівництво пивоварні зі створенням туристично-рекреаційної зони. 
4. Створення етнопростору «Балково» Токмацького району Запорізької 

області.  
5. Облаштування цеху  з виробництва соків з фруктів та овочів прямого 

віджиму 



  

Подані проекти в рамках 3 пулу реалізації Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України» на суму 5520,858 тис.грн.: 

1.«Тепломодернізація Молочанської дитячої школи мистецтв вул. Садова, 
1  м. Молочанськ, Токмацького району», Запорізької області»; 

2. «Тепломодернізація дитячо-юнацької спортивної школи вул. 
Шевченка, 99 м. Молочанськ, Токмацького району, Запорізької області – 
капітальний ремонт утеплення фасаду та перекриття даху. 

Сформований та наданий до облдержадміністрації Перелік пріоритетних 
інфраструктурних проектів, які пропонується фінансувати у 2019 році  за 
рахунок коштів обласного бюджету розвитку та можуть реалізовуватися в 
рамках Регіональної програми будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів 
інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по 
Запорізькій області на період до 2020 року, після чого були відібрані 
найпріоритетніші, на загальну суму 33589,7 тис. грн., а саме: 

- Реконструкція водопровідної мережі в с.Рибалівка Токмацького району 
Запорізької області. Коригування; 

- Реконструкція водогону КП "Новогорівське" за адресою: с.Новогорівка 
Токмацького району Запорізької області"; 

- Газифікація сіл Заможне, Шевченкове, Жовтневе, Садове, 
Червоногірка,Токмацького району. ІІІ черга будівництва; 

- Незавершене будівництво "Газопровід високого тиску до сіл Веселе, 
Запоріжжя, Українка Токмацького району (коригування)"; 

- «Реконструкція  Новопрокопівського навчально-виховного  комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Токмацької районної ради Запорізької області, за адресою: вул.. Нова, 25, с. 
Новопрокопівка, Токмацький район. Заміна вікон та дверей на 
металопластикові з використанням енергозберігаючих технологій»; 

- «Реконструкція покрівлі Новопрокопівського навчально-виховного  
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 
заклад» Токмацької районної ради Запорізької області, за адресою: вул.. Нова, 
25, с. Новопрокопівка, Токмацький район». 

У 2018 році виділено субвенцію з державного бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 1750,0 
тис. грн.,  а саме:  

1. реконструкція спортивного майданчика під міні-футбольне поле зі 
штучним покриттям за адресою вул. Шкільна, с. Нове Токмацького району 
Запорізької області, 1550, тис. грн.; 

2. придбання дитячого ігрового комплексу «Мушкетер 6.1» для 
Балківської сільської ради, 47,410 тис. грн.; 



  

3. придбання дитячого ігрового майданчику для Новопрокопівської 
сільської ради, 47,410 тис. грн.; 

4. придбання дитячого ігрового комплексу «Мушкетер» для Долинської 
сільської ради, 51,725 тис. грн.; 

5. придбання Smart Board SBM680M для відділу освіти Токмацької 
районної державної адміністрації, 103,455 

На території, яка планувалася для створення промислового парку у м. 
Молочанськ Токмацького району, планується реалізація інвестиційного 
проекту щодо будівництва ТОВ «НІБУЛОН» комплексу по прийманню, 
зберіганню та відвантаженню зернових та олійних культур. 02.03.2018 року між 
Молочанською міською радою та ТОВ СП «Нібулон» підписаний договір 
оренди землі площею 6 га №1 для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель, і споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, з метою будівництва та 
обслуговування основних, підсобних та допоміжних будівель, та споруд 
об’єкту транспортної інфраструктури з приймання, зберігання та відвантаження 
зернових та олійних культур на залізничний та автомобільний транспорт.  

На території м. Молочанськ (за межами населеного пункту) ТОВ «СОЛАР 
ГРІН ЛЕНД» заплановано будівництво сонячної електростанції. Станом на 
сьогодні розробляється проект «Будівництво сонячної електростанції за 
адресою Запорізька область, Токмацький район, Молочанська міська рада». 
Також розробляється проект «Нове будівництво комплексу будівель і споруд: 
фотогальванічна електростанція «Новомиколаївка» на території 
Новомиколаївської сільської ради (за межами населеного пункту) Токмацького 
району Запорізької області», замовником якого є ТОВ «САН ТЕРМІНАЛ». 

. 
 

Споживчий ринок 
Споживчий ринок Токмацького району насичений в достатній кількості як 

продовольчими, так і непродовольчими товарами. На території району працює 88 
підприємств роздрібної торгівлі, в тому числі: 30 - продовольчі; 15 – промислові; 43 – 
магазинів спільного користування. Працює 12 підприємств ресторанного господарства 
(5 кафе, 7 їдалень), 5 підприємств сфери побутового обслуговування населення та в м. 
Молочанськ приватний міський ринок (кількість торгових місць 80 одиниць, 
загальна площа ринку складає 2,2 тис. кв. м. На ринку проведено розмежування 
торгівельних зон по товарним групам у відповідності з вимогами ветеринарно-
санітарних правил для ринків).  
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Енергозбереження, використання природних ресурсів, охорона 

довкілля. 
 
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 14.09.2017 

 № 311 «Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, 
впровадження енергоефективних заходів  бюджетними установами  та 
виконання заходів Програми з підвищення рівня енергоефективності 
Запорізької області» робочою групою забезпечено проведення щомісячного 
моніторингу використання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними 
установами на території району.  
 В тепловому господарстві відділу освіти райдержадміністрації  проведені  
профілактичні ремонти обладнання котелень, запірної арматури, прочистки 
димоходів. 

За рахунок коштів  місцевого бюджету проведені заходи по 
встановленню твердопаливних котлів, які працюють на альтернативних видах 
палива з метою заміщення споживання природного газу в ДНЗ «Ромашка» 
Молочанської міської ради та ДНЗ «Тополька» Молочанської міської ради на 
суму  403,963 тис. грн.. У Таврійському НВК за рахунок коштів районного 
бюджету в сумі 309,00  тис. грн. заплановані заходи по заміні газових  котлів  
на твердопаливні.   

Залишок коштів на рахунках фондів охорони навколишнього природного 
середовища (далі – ОНПС) станом на 01.01.2019 року становить 306,442 
тис.грн..  

На 2018 рік органами місцевого самоврядування заплановано 
використання коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища  в сумі 105,827 тис. грн та з місцевого фонду ОНПС в сумі 140,832 
тис. грн., в тому числі: 

- на проведення заходів з озеленення населених пунктів в сумі 41,432 тис. 
грн. за рахунок місцевого фонду ОНПС; 

-  придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів в сумі  
88,4 тис. грн. за рахунок місцевого фонду ОНПС; 

- придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових 
відходів в сумі 11,000 тис. грн. за рахунок місцевого фонду ОНПС; 



  

Станом на 01.01.2019 року органами місцевого самоврядування за 
рахунок  обласного та місцевого фондів охорони навколишнього природного 
середовища придбано на загальну суму 134,898 тис.грн., а саме: 

- 5 контейнерів для збору твердих побутових відходів для м. Молочанськ 
на суму 17,5 тис.грн.; 

- зелені насадження (40 дерев) для озеленення населених пунктів 
Балківської сільською радою на суму 4,0 тис.грн.;  

- зелені насадження (70 кущів) для озеленення населених пунктів 
Долинською сільською радою на суму 2,691 тис.грн.; 

-   озеленення м. Молочанськ (1 ялинка) на суму 4,948  тис. грн; 
- розроблено проект землеустрою щодо організації території та 

встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ландшафтного 
заказника місцевого значення "Балка Успенівська" на території 
Новопрокопівської сільської ради Токмацького району на суму 65,759 тис. грн.; 

- розроблено проект землеустрою щодо організації і встановлення меж 
об'єкту природно-заповідного фонду ботанічного заказника місцевого значення  
«Балка Рівна» на території Новенської сільської ради у сумі 40,0 тис.грн. 

В рамках щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» проведено 
заходи з озеленення та благоустрою населених пунктів району, зокрема: 
приведення в належний санітарний стан парків, скверів, алей, інших зелених 
зон, посадка дерев, кущів, квітників, газонів, розчищення та упорядкування 
джерел, очищення від сміття узбіч автомобільних доріг та берегів річок, 
водойм, приведення в належний технічний стан малих архітектурний форм, 
ліквідація стихійних сміттєзвалищ, впорядкування територій кладовищ, 
братських могил, меморіалів. В упорядкуванні територій активну участь брали 
2316 осіб (учні шкіл, працівники місцевого самоврядування, комунальні 
підприємства, інші підприємства району). 

  
Сприятливий підприємницький клімат 

З метою налагодження прозорого та орієнтованого на максимально 
просте, швидке та якісне обслуговування суб’єктів звернень, механізму надання 
адміністративних послуг працює Центр надання адміністративних послуг. За 
2018 рік всього надано 4059 послуги, в т.ч.:  

- держгеокадастру – 2299;  
- державної міграційної служби – 479; 
- відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації – 42;  
- державна реєстрація речових прав – 1237; 
- державна реєстрація громадських об’єднань – 2. 
 
Кількість послуг наданих центром надання адміністративних послуг. 
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Державними реєстраторами за 2018 рік  надано послуг всього на суму 

413006 грн., в т.ч. за реєстрацію юридичних та фізичних осіб – 24,27 тис. грн. та 
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
– 388,736 тис. грн.,  які надійшли до районного бюджету. 

 
Надходження до районного бюджету за рахунок державної реєстрації 
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У структурі малого бізнесу району за видами економічної діяльності 

переважають суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері 
сільського господарства – 81,5%, у сфері промисловості – 2%, у сфері оптово-
роздрібної торгівлі – 11,5%, та інших сферах економічної діяльності – 5%.  

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття, протягом 2017 року організовано 
та проведено 18 інформаційних семінарів з орієнтації на підприємницьку 
діяльність. («Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес-ідеї до власної справи», 
«Ефективне ведення сільського господарства» та з загальних питань організації 
сільського зеленого туризму), в яких прийняли участь 355 мешканців району. 
Протягом 2018 року проведено 18 семінарів за участю 237 осіб. У 2018 році 1 
особа отримала фінансову допомогу на започаткування власної справи. 

 
Реалізація найважливіших соціальних, інфраструктурних проектів та 

поліпшення стану доріг.  
 

            На реалізацію найважливіших соціальних та інфраструктурних проектів  
залучено та використано кошти за наступними пріоритетними напрямами. 

Заходами Регіональної цільової програми «Питна вода Запорізької 
області» на 2012-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 



  

31.05.2012 № 10 (зі змінами) на 2018 рік по Токмацькому району передбачена 
реалізація  двох проектів, а саме: «Капітальний ремонт системи 
централізованого водопостачання с.Роботине Токмацького району. Друга 
черга.» (2856,726 тис. грн.) та «Будівництво артезіанської свердловини в с. 
Солодка Балка з облаштуванням водогону для підключення сіл Солодка Балка 
та Ільченково Токмацького району» (2376,155 тис. грн.). На даний час роботи з 
капітального ремонту системи централізованого водопостачання с. Робитине 
завершені в повному обсязі, а роботи з облаштування водогону с. Солодка 
Балка та Ільченково реалізована І черга будівництва. 
     
 

На виконання заходів з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району місцевими 
бюджетами профінансовано:  
у 2015 році – 287,4 тис.грн.; 
у 2016 році - 774,798 тис.грн.; 
у 2017 році- 1433,007 тис.грн.; 
у 2018 році – 266,018 тис.грн. 

За звітній період проведені роботи з  поточного ремонту 9,02 тис.м2 доріг 
комунальної власності. 
        На виконання заходів з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
автомобільних доріг загального користування району профінансовано: 
у 2015 році –1 215,0 тис.грн.; 
у 2016 році –2 136,1 тис.грн.; 
у 2017 році- 3 310,0 тис.грн.; 
у 2018 році – 23 312,61 тис.грн. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Потребують проведення робіт з поточного середнього  ремонту  82,00 км 
доріг комунальної власності, 162,00 км автомобільних  доріг загального 
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користування місцевого значення, 76,00 км доріг національного та 
територіального значення. 

На виконання робіт з поточного та середнього ремонту,  утримання 
автомобільних  доріг загального користування місцевого значення на 2018 рік 
передбачене фінансування з Державного дорожнього фонду у сумі 19 091,9 
тис.грн..  Виконано аварійних робіт та робіт з ямкового ремонту на загальній 
площі 31 899 м². Профінансовано 22850,61 тис.грн. (в тому числі поточний 
середній ремонт  в межах с.Запоріжжя на суму 6 684,2 тис.грн.). 
 Проектно-вишукувальні роботи по  поточному  середньому  ремонту   
Н-30 – 462,0 тис.грн. (замовник - Служба автомобільних доріг України у 
Запорізькій області). 
 
2018 рік  (замовник - ДКБ ОДА) – 22 850,61 тис.грн., в тому числі: 
 
Поточний середній ремонт  в межах с.Запоріжжя на суму - 6 684,2 тис.грн.; 
Струйники: 6,5 тис. м² - 1 873,59 тис.грн. 
Ямковий ремонт: 5,757 тис. м²  - 3 166,35 тис.грн. 
Аварійний ремонт:  
С 081804    7,0 тис. м² - 4 138,6 тис.грн.        
С 081804    7,430 тис. м² - 4 017,87 тис.грн. (від  Н-30  Бердянский міст до 
Токмацького елеватора, підрядні організації «Дніпродор» та «Схід-Компані»)
 С 081803    5,4 тис. м² - 2 970,0 тис.грн. (Жовтневе-Чистопілля, підрядна 
організація філія «Токмацький райавтодор». 

На 2019 рік Програмою розвитку автомобільних доріг загального 
користування Запорізької області на 2019 рік передбачені заходи з проведення 
проектно-вишукувальних робіт для здійснення поточного ремонту 
територіальних автомобільних доріг на території району на загальну суму 
1 687,4 тис.грн., в тому числі: в Чернігівському, Пологівському та Оріхівському 
напрямках.  

На  2019 рік в місцевих бюджетах передбачене фінансування у сумі 
424,446 тис.грн. на утримання комунальних доріг та 500,00 тис.грн. на 
утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення 
на умовах співфінансування (С 081801 Чистопілля – Пшеничне). 

 Службою автомобільних доріг України в Запорізькій області провела 
тендеру закупівлі на послуги з поточного, середнього ремонту автомобільної 
дороги Н-30 Василівка- Бердянськ, переможцем визнали ТОВ «ОНУР 
КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШН».   
 

 
Реалізовані інфраструктурні проекти 

(за рахунок бюджетів всіх рівнів тис. грн.) 
Відповідно до мережі автобусних маршрутів загального користування 

Запорізької області, які не виходять за її межі, затвердженої розпорядженням 
голови облдержадміністрації від 01.02.2017 року № 30 на території району  



  

затверджено 17 приміських маршрутів. Протягом звітного періоду послуги з 
перевезення пасажирів автомобільним транспортом надавалися 1 фізичною 
особою-підприємцем по 5 маршрутах (строк договору закінчився 11.10.2018) та 
1 юридичною особою по 1 маршруту. Залишається відкритим питання щодо 
постійного обслуговування 16 приміських маршрутів.  

Протягом року проведено 13 моніторингів стану обслуговування 
маршрутів автомобільним транспортом у Токмацькому районі.  

 
Житлово-комунальне господарство 
На території району послуги з водопостачання надають 11 комунальних 

підприємств та 1 підприємство іншої форми власності СВК «Мирний». Послуги 
з вивезення твердих побутових відходів надають 2 комунальних підприємства 
(КП «Громада Молочанської міської ради», КП «Славутич»). 
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Організація ефективного управління здійснюється на залученні власників 

до управління житловим фондом через створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків. Станом на 01.01.2019 року в районі зареєстровано 
13 ОСББ, в тому числі: у м. Молочанськ 12 ОСББ, які об’єднують 12 житлових 
будинків та у с. Покровське 1 ОСББ, яке об’єднують 2 житлових будинки. 

Основним джерелом фінансування будівництва житла залишається кошти 
індивідуальних забудовників. Протягом  2018 року введено в експлуатацію 66,5 
кв.м. житла. 

За підтримки Фонду індивідуального житлового будівництва на селі для 
укладання кредитних договорів на отримання пільгового  кредиту звернулося 2 
мешканця району. Протягом 2018 року мешканцями Токмацького району 
укладено 2 кредитних договори на загальну суму 28,35 тис. грн.  

На виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального 
господарства, органи місцевого самоврядування виділяють кошти на поточні 
ремонти (ліквідація поривів) водопровідних мереж, придбання насосів, ремонт 
артезіанських свердловин. За 2018 рік з місцевих бюджетів профінансовано 
645,048 тис.грн.  

 



  

Охорона здоров’я. 
 
Одним із пріоритетів у діяльності райдержадміністрації було і 

залишається забезпечення стабільної роботи системи охорони здоров'я, 
підвищення якості та доступності медичного обслуговування населення.  

Мережа об’єктів сфери охорони здоров'я в районі нараховує два заклади: 
- комунальний заклад «Молочанська районна лікарня» зі стаціонарним 

відділенням на 25 ліжок (15 терапевтичних та 10 неврологічних);  
- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Молочанський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Токмацької районної ради, у 
складі якого 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, до яких 
прикріплені 10 фельдшерсько-акушерських пунктів та 14 фельдшерських 
пунктів. Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини села Остриківка і 
підпорядковані їй 2 фельдшерсько-акушерські пункти та 4 фельдшерські 
пункти з 01.01.2018 р. відійшли у оперативне управління до Остриківської 
об’єднаної територіальної громади. 

Організовано безперебійну роботу служби екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. На базі КЗ «Молочанська районна лікарня» та Кіровської 
амбулаторії  працюють пункти постійної дислокації бригад екстреної (швидкої) 
медичної допомоги.  

На 2018 рік в районному бюджеті по галузі охорони здоров’я заплановано 
23,433 млн. грн., з яких профінансовано 22,813 млн. грн., що становить 97,35% 
від планової суми, у т. ч. на медикаменти – 481,738 тис. грн., на харчування – 
29,565 тис. грн. У тому числі, за рахунок залишків медичної субвенції минулих 
років придбано медичну інформаційну систему на загальну суму 277 тис. грн. 
та придбано п’ять ноутбуків. 

Виходячи з можливостей місцевих бюджетів району протягом 2018 року 
здійснювалась фінансова підтримка первинної ланки медичної допомоги 
району. Так, за рахунок субвенцій сільських рад та міської ради м. Молочанськ, 
здійснювалась виплата заробітної плати та сплата ЄСВ, суттєво покращено 
матеріально-технічну базу КНП «МЦПМСД» ТРР (придбано медикаменти, 
вироби медичного призначення, господарчі, будівельні, канцелярські товари, 
вугілля, тощо) на загальну суму 2 421,098 тис. грн., а саме:  

- Молочанська міська рада – 186,0 тис. грн.; 
- Балківська сільська рада – 121,810 тис. грн.; 
- Долинська сільська рада – 78,247 тис. грн.; 
- Новомиколаївська сільська рада – 485,281 тис. грн.; 
- Новенська сільська рада – 299,735 тис. грн.;   
- Виноградненська сільська рада – 90,0 тис. грн.; 
- Кіровська сільська рада – 322,826  тис. грн.; 
- Коханівська сільська рада – 110,0 тис. грн.; 
- Новопрокопівська сільська рада - 425,245 тис. грн.; 
- Жовтнева сільська рада – 50,068 тис. грн.; 
- Таврійська сільська рада– 251,886 тис. грн.  

           



  

         Слід зазначити, що: 
- за рахунок субвенції з бюджету Новенської сільської ради придбано 

кондиціонер та багатофункціональний пристрій для фельдшерсько-
акушерського пункту села Нове на загальну суму 21,9 тис. грн.; 

- за рахунок субвенції з бюджету Новомиколаївської сільської ради 
придбано ноутбук, принтер, модем та Wi-Fi-роутер для амбулаторії ЗП-СМ с. 
Запоріжжя на загальну суму 19,998 тис. грн.; 

- за рахунок субвенції з бюджету Новопрокопівської сільської ради: 
придбано ноутбук для амбулаторії ЗП-СМ с. Новопрокопівка на суму 9,510 тис. 
грн.; здійснено поточний ремонт автомобіля Opel Combo на суму 36,045 тис. 
грн.; здійснено поточний ремонт фельдшерського пункту села Роботине на 
суму 74,547 тис. грн.; 

- за рахунок субвенції з бюджету Кіровської сільської ради придбано 
холодильник для фельдшерського пункту села Ударнік на суму 5,550 тис. грн. 

На виконання заходів програми сприяння виконанню депутатських 
повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки 
придбано два ноутбука на загальну суму 18 тис. грн. 

На програму боротьби з туберкульозом було виділено з районного 
бюджету 40 тис. грн., які направлено на придбання туберкуліну на суму 39,998 
тис. грн. 

На програму по лікуванню нецукрового діабету було виділено з 
районного бюджету 32,568 тис. грн., з яких забезпечено препаратами хворих на 
суму 20,492 тис. грн. 

Щодо реалізації Урядової програми «Доступні ліки», то виділені з 
початку року 444,594 тис. грн. і виділені додатково у грудні - 356 тис. грн., дані 
кошти освоєні у повному обсязі. 

КНП «МЦПМСД» ТРР придбана медична інформаційна система 
EMCIMED. 

 
Соціальний захист, зайнятість населення, заробітна плата 
 
До Токмацького міськрайонного  центру зайнятості звернулось 982 

незайнятих громадян. Отримали статус безробітного 982 особи, що на 173 
особи менше, ніж за відповідний період минулого року, на обліку перебувало 
1155 безробітних громадян    

 
Кількість безробітних 
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Працевлаштовано за сприянням міськрайонного центру зайнятості 

протягом 2018 року 716 осіб (в тому числі 13 особи з числа учасників АТО, 7 - з 
числа внутрішньо переміщених осіб). Пройшов навчання 1 учасник бойових дій 
АТО. 

Проведено заходи щодо організації та ведення тимчасових та 
громадських  робіт, залучено 450 безробітних громадян (в тому числі 5 осіб з 
числа учасників АТО). 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на 
підприємствах, в установах, організаціях району (з кількістю працівників 10 і 
більше осіб) по району 9 місяців 2018 року склала 6713,10 грн. та становить 
130% відповідно до 2017 року  
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Заборгованість з заробітної плати на економічно активних підприємствах 

району відсутня. 
На обліку в управлінні Пенсійного фонду України в Токмацькому районі 

перебуває 6703 одержувачів пенсій, яким у звітному періоді забезпечено 
своєчасне проведення пенсійних виплат в повному обсязі. Середній розмір 
пенсій у районі станом на 01.01.2019 складає 2120,06 гривень (зріс на 48,9  
гривень). 

На території району проживає 857 громадян, яким в 2018 році проведено 
виплату державних соціальних допомог на суму 15,79 млн. грн., в тому числі, 
одноразова допомога при народженні дитини на суму 8,21 млн. грн. отримали 
542 особи, допомогу одиноким матерям на суму  5,55 млн. грн. отримали 270 
одержувачів.  



  

У відповідності до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» управлінням у 2018 році виплачено допомоги 284 
сім’ям, з них 103 сім’ї багатодітні,  на суму 10,58 млн. гривень. 

Соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам одержали 
232 особи на суму 4,92 млн. гривень. Також проведено виплату соціальної 
допомоги 91 особі, які не мають права на пенсію та інвалідам на суму 1,70 млн. 
гривень. 

За 2018 рік проведено виплату грошової допомоги 49 особам, які 
здійснюють догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 
які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного 
стороннього догляду на суму  1,22 млн. грн., 88 особам виплачено компенсацію 
по догляду за престарілими та інвалідами І-ої групи на суму 207,26 тис. 
гривень. 
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В районі впродовж 2018 року зареєструвалися 19 сімей, як переміщені 

особи, 15 сім’ям призначено щомісячну адресну допомогу особам, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в 
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. 



  

Виплачено 24,324 млн.грн. субсидій на оплату житлово-комунальних 
послуг 4536 домогосподарствам. Протягом 2018 року призначено  субсидії на 
тверде паливо і скраплений газ 1539 сім’ям, виплачено субсидії з урахуванням 
заборгованості за 2018 рік 1978 сім’ям на суму 5558,76 тис. гривень. 

 
Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 
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Заборгованість виплат з державних соціальних допомог проведена в 

повному обсязі в установлені  терміни (заборгованість відсутня). 
Станом на 01.01.2019 року в районі проживає 674 ветерани війни, 1918 

дітей війни, 1663 ветеранів праці, 6 ветеранів та пенсіонерів військової служби, 
69 осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС, 3160 пенсіонерів за віком, 722 
інвалідів, 136 пільговиків за професійною ознакою, 824 багатодітних сімей. 
Впродовж 2018 року особам зазначених категорій нараховано та виплачено 
пільг на житлово-комунальні послуги на суму 2,817 млн. гривень.  

 
Пільгові категорії 
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Станом на 01.01.2019 року на обліку в Центрі допомоги учасникам АТО 
перебувало 238 учасників бойових дій в зоні АТО, 1- інвалід війни 2 групи та 3- 
інваліда війни 3 групи, а також 3 сім’ї загиблих військовослужбовців в зоні 
АТО. 

Кожен рік  згідно Постанови КМУ  проходить виплата разової грошової 
допомоги ветеранам війни до 9 травня.  

В 2018 році разову грошову допомогу отримало 200 учасників бойових 
дій (АТО) на суму 253,0 тис. грн. 

Згідно Запорізької обласної програми «На зустріч людям» проведено 
виплату грошової допомоги до Дня захисника Вітчизни (14 жовтня). Грошову 
допомогу в 2018 році отримали 241 – учасників бойових дій на суму 120,5 тис. 
грн. 

Станом на 01.01.2019 р. в районі обліковується 3 сім’ї загиблих 
військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (Марченко Н. М., 
Шумак Г.П., Чурюканова Я.В.) та 3 військовослужбовців, які отримали 
поранення з початку проведення АТО (Кузьменко Р.П., Дядіков О.С., Кім О.С.). 

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» управлінням соціального захисту населення встановлено 
статус інваліда війни – 3 учасникам антитерористичної операції. 3 учасника 
АТО пройшли навчання в Молочанському професійному ліцеї за програмою 
«Заходи з соціальної та професійної адаптації учасників АТО» на загальну суму 
17520 грн. 

За звітний період за рахунок коштів державного бюджету у санаторно-
курортних закладах було оздоровлено 18 ветеранів війни та інвалідів, з яких: 1 
сім’я загиблого військовослужбовця, 1 інвалід війни Афган, 10 інвалідів та 2 
учасника бойових дій (АТО), 3 інваліда ЧАЕС, 1УБД Чехія, психологічну 
реабілітацію в санаторіях пройшли 11 учасників АТО. Грошову компенсацію за 
невикористане право на санаторно-курортне оздоровлення отримали 12 
інвалідів різних груп та категорій.  

Впродовж 2018 року з місцевого бюджету виплачена матеріальна 
допомога 80 учасникам бойових дій в зоні проведення АТО по 5000 грн. 
кожному, одноразова допомога громадянам району, які опинилися у скрутному 
матеріальному становищі в зв’язку з повінню, пожежами, іншими стихійними 
лихами та хворобами  20 особам на суму 18,2 тис. грн. 

В район за 12 місяців надійшло 10,0 тис. грн. субвенції на проведення 
компенсаційних пільг та виплат громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (в районі нараховується потерпілих від аварії на 
ЧАЕС – 84 громадян, в т.ч. 8 – І кат., 12 – ІІ кат., 47 - ІІІ кат., 1 – дружин 
померлого, 16 дітей). 

Влаштовано на повне державне утримання до інтернатних установ 3 
громадян похилого віку та 11 інвалідів. 

 
 
Освіта, культура, розвиток туризму, молодь і спорт 



  

Система освіти Токмацького району виконує важливе соціальне 
замовлення держави, реалізує освітні запити громадян, забезпечує права 
громадян на повноцінну якісну освіту як основну їх життєвого успіху. Ці 
завдання системно і успішно реалізуються через Програму розвитку освіти 
Токмацького району. 

До складу мережі закладів освіти району входить  18 закладів (далі ЗО), 
функціонуючих – 13, з них: 2 – І-ІІ ст., 11 – І-ІІІ ст., з них 3 опорних заклади 
загальної середньої освіти, які створено у 2018 році, 5 навчально-виховних 
комплексів (НВК) «ЗОШ - ДНЗ». Затверджено 140 класів з контингентом 1570 
осіб, груп продовженого дня – 16 (471 учень).   

У мережі зберігаються законсервованими 5 шкіл: Долинська, 
Роботинська, Ударницька і Червногірська, Чистопільська. 

Мережу позашкільних закладів освіти (ПНЗ) складають: районний 
будинок творчості школярів (РБТШ), в якому 33 групи  та 630 вихованців та 
дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ), в якій 30 груп – 372 вихованця. У 
2018 році відкрито відділення спорту-нового національного виду спорту. 
 Підвіз учнів та педагогічних працівників здійснюється з 39 населених 
пунктів району до 12-ти закладів загальної середньої освіти 12-ма автобусами, 
які належать навчальним закладам і сільським радам а саме: 9 автобусів 
знаходиться на балансі закладів загальної середньої освіти, 3 – на балансі 
сільських рад (Новенська та Таврійська сільради). У 2018 році за кошти 
районного бюджету придбано автобус для Кіровської ЗОШ. Потреба в 
підвезенні учнів задовольняється на 100 %. 

Здійснюються заходи з підвищення рівня якості навчання та охоплення 
дітей дошкільною освітою. У  Токмацькому районі функціонує 16 комунальних 
закладів, що надають дошкільну освіту. З них: 9 закладів дошкільної освіти та 7 
навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад – 
дошкільний навчальний заклад» (далі НВК). 
 Здобувають організовану дошкільну освіту 596 дітей, з них: 
    у ДНЗ – 475 дітей; у НВК – 121 дітей. 
Охоплені всіма формами дошкільної освіти: 
    3-6 років – 577, що становить; 
    5-6 років – 196, що становить%. 
 З 1 вересня 2018 року відкрито 14 перших класів у закладах освіти 
району, в яких навчається 198 учнів. Загальна сума на оновлення матеріально-
технічної бази закладів освіти склала 1283500 грн.: з державної субвенції 
виділено 839526 грн., з районного бюджету - 372916 грн., сільради  - 71058 грн.  
На підвищення кваліфікації та перепідготовку вчителів Нової української 
школи з державного бюджету використано 13850 грн. 
 Проведено конкурс на визначення опорного закладу загальної середньої 
освіти, за результатами конкурсу опорними визначено Молочанський НВК, 
Новогорівська ЗОШ, Новопрокопівський НВК. 

У 2018 році в м. Молочанськ було відкрито комунальну установу 
"Інклюзивно-ресурсний центр" Для батьків підготовлена кімната для 
очікування дітей, кабінет психолога, кабінет логопеда та ресурсна кімната, де 



  

діти можуть навчатися за індивідуальною програмою розвитку у супроводі 
корекційного педагога. Також  кімната може використовуватись як додатковий 
інструмент для психологічної та фізичної адаптації дітей з інвалідністю. Всього 
коштів витрачено 247 тис. 615 грн. 

У 2019 році планується обладнати ще дві ресурсні кімнати у 
Молочанському та Новогорівському опорних закладах. Для їх оснащення 
виділено з державного бюджету 497 тис. грн.. 

У 2 закладах освіти Молочанському та Новогорівському ОЗ облаштовано 
дві сучасні медіатеки. Новогорівський ОЗ – 333307,00 та  Молочанський 
ОЗЗСО – 99672,00. 

За кошти районного бюджету налагоджено систему стовідсоткового 
безоплатного гарячого харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій 
5-11 класів. Кошти із розрахунку на одну дитину в день у 2018 році складає 
5 грн. для учнів 1-4 класів та 8 грн. для учнів пільгових категорій. Для 
поліпшення харчування учнів шкіл Жовтневої та Новенської сільських рад були 
прийняті рішення про харчування учнів не пільгових категорій за рахунок 
місцевих бюджетів у розмірі 171 тис.грн., що дозволило збільшити  вартість 
харчування учнів 1-4 класів та учнів  пільгових категорій до 15 грн. 

У червні 2018 року організовано 8 пришкільних літніх та 8 мовних літніх 
таборів для учнів загальноосвітніх закладів. Упродовж літнього періоду 2018 
року у пришкільних таборах відпочило 200 учнів віком від 7 до 17 років. 
Фінансування дворазового харчування здійснювалось із розрахунку 30 грн. на 1 
дитину.  

Районна державна адміністрація постійно приділяє увагу питанням 
морального  стимулювання і матеріального заохочення талановитих, 
обдарованих учнів та їх наставників – вчителів. Щороку премії голови 
райдержадміністрації вручаються – переможцям інтелектуальних,  творчих 
змагань і конкурсів, а кращим наставникам – вчителям   - районні педагогічні 
премії. У 2018 році до Дня вчителя 5 кращих вчителів отримали районну 
педагогічну премію на загальну суму 31,075 тис. грн., до районного свята 
«Обдаровані учні – 2018» 10 учнів отримали премію голови РДА на загальну 
суму 5 тис.грн, переможці конкурсу «Вчитель року» отримали 3 премії на суму 
14,42 тис.грн. та вчителі ЗО району до Дня працівників освіти за сумлінну 
працю отримали премії на загальну суму 268,969 тис.грн. 

Середньомісячна заробітна плата освітян в порівнянні з попереднім 
роком збільшилася на 27% в зв’язку з підвищенням посадових окладів і складає 
8 283 грн. 

З районного, місцевого  та обласних бюджетів на ремонт та оновлення 
обладнання закладів освіти у 2018 році виділено 3 млн. 746 тис. 649 грн., а 
саме: 

 - ремонт будівель Покровського НВК, Новенської ЗОШ, 
Новопрокопівського НВК, Новомиколаївського НВК, Запорізької ЗОШ; 

- поточний ремонт котельні Виноградненського НВК; 
- переведення котельні Таврійського НВК з газу на тверде паливо; 
- капітальний ремонт автобуса Покровського НВК. 



  

На оснащення опорних закладів загальної середньої освіти засобами 
навчання та обладнання у 2019 році виділено 1 млн. 863 552 грн. 

Впродовж 2018 року було знято з обліку 14 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з досягненням повноліття. 

Станом на 31.12.2018 в сімейних формах виховання перебуває 75 (93,7%) 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них : під опікою 
(піклуванням) в сім'ях громадян перебувало 64 дитини,  в прийомних сім'ях — 
9, в дитячих будинках сімейного типу — 2, під державною опікою перебуває — 
5 дітей (6,25 %), з них: виховуються в інтернатних закладах для дітей з вадами 
розумового розвитку — 2 дитини, в ліцеї (продовжила навчання після 
закінчення інтернатного закладу для дітей з вадами розумового розвитку) — 1 
дитина, в дитячому будинку – 2 дитини.  

 

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування
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В районі функціонує 11 прийомних сімей, в яких виховується 27 дітей. 
Протягом 2018 року у Токмацькому районіц посиротіло 7 дітей, яким було 

вчасно надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування,  їх влаштовано під опіку родичів та в прийомну сім’ю. 

Влітку оздоровлено 72 дитини-сироти та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, що складає 100 % дітей відповідної вікової категорії.                          

Службою у справах дітей  разом з Токмацьким відділенням поліції 
Пологівського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області, ТРЦСССДМ  в 2018 
році проведено 35 профілактичних рейдів. За результатами проведених рейдів:  

- 22 дитини, з 15 сімей  було поставлено на облік в службі як такі, що 
опинились в складних життєвих обставинах; 

- 3 батьків позбавлено батьківських прав по відношенню до 4 дітей; 
- 5 батьків притягнено до адміністративної відповідальності за неналежне 

виконання ними батьківських обов’язків; 
- 40 батьків попереджено щодо належного виконання ними батьківських 

обов’язків; 



  

-  5 дітей впродовж даного періоду влаштовано до центрів соціально-
психологічної реабілітації, 3 дитини -  до дитячого відділення КП «Токмацька 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ТМР. 

За звітний період  проведено 15 Комісій з питань захисту прав дитини. 
 
З метою підтримки молоді в районі реалізуються такі програми: 
1. Цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Токмацькому 

районі на 2017-2021 роки; 
2. Районна цільова програма національно-патріотичного виховання 

молоді на 2017-2021 роки; 
Відділом освіти та адміністраціями закладів загальної середньої освіти 

проводиться освітня та інформаційна робота з вивчення популяризації фізичної 
культури, спорту, національно-патріотичного виховання. 

Вихованці району відстоюють честь району в обласних, Всеукраїнських 
та міжнародних змаганнях. Зокрема у 2018 році два вихованці Молочанської 
ДЮСШ вибороли звання «Чемпіон світу» зі змагань з кіокушинкай карате, 
команди з кіокушинкай і боротьби вільної приймали участь у Міжнародних 
змаганнях, з них сім вихованців посіли почесні друге та третє місця. Учні 
району перемагають на Всеукраїнських змаганнях з гирьового спорту, боротьби 
вільної, кіокушинкай карате. 

За кошти Програми проведено закупівлю нагородних кубків, медалей, 
грамот, дипломів для організації проведення змагань: XVII Всеукраїнський 
турнір «Кубок Токмака» з вільної боротьби серед юнаків та дівчат, ХХIV 
Всеукраїнський турнір з вільної боротьби, серед юнаків та дівчат, ХVIII 
традиційного Всеукраїнського  Новорічного турніру з вільної боротьби,  
відновлено проведення змагань з футболу серед аматорських  команд району, 
зокрема у жовтні розіграно осінній Кубок Токмацького району з футболу,               
72 районна спартакіада школярів.  

 
Мережу галузі «Культура» у Токмацькому районі (без Остриківської 

СОТГ) складає: 24 клубних заклади; 17 сільських бібліотек-філій, Молочанська 
міська бібліотека, центральна районна бібліотека; районний організаційно-
методичний центр; Молочанська дитяча школа мистецтв та її класи у селах 
Запоріжжя, Лагідне, Кохане.  

На обліку знаходиться 59 пам’яток історії, 349 - археології. 
У Молочанській дитячій школі мистецтв та її інструментальних класах 

навчається  244 учня, 53 з яких мають пільгові категорії.  
У 2018 році колективи художньої самодіяльності району та учні 

Молочанської дитячої школи мистецтв прийняли участь у 18 Міжнародних, 
Всеукраїнських, обласних конкурсах та фестивалях, у 13-ти з яких займали 
призові місця. 

Всього клубними закладами району проведено 1 365 масових заходів, на 
яких  були присутні 135 269 глядачів.  

У нашому районі у різних напрямках працює 36 майстрів декоративно-
прикладного мистецтва. 



  

 Протягом 2018 року було оформлено 71 виставку декоративно-
прикладного мистецтва, яку оглянули 4 369 глядачів. Зокрема  експонували: 
вишиті рушники і сорочки, вироби з металу, сувеніри з дерева, кераміки, 
квілінг, прикраси з бісеру, сувенірні ляльки, виставки   майстрів  народного  і  
декоративно – прикладного  мистецтва. 

У липні 2018 року проведено обласний фестиваль народної творчості 
«Срібна Купальська роса» поблизу с. Кутузівка Токмацького району. 
Глядачами стало близько 6000 гостей із Токмацького та сусідніх районів. 
Учасниками культурно-мистецької програми стали колективи художньої 
самодіяльності та окремі виконавці з Оріхівського, Приазовського, 
Пологівського, Михайлівського, Чернігівського районів, м.Токмака, а також із 
Херсонської області с. Чорнобаївка та м. Суми. Участь у виставковому містечку 
майстрів прийняло 22 особи.  

У вересні 2018 року народний жіночий вокальний ансамбль народної 
пісні «Криниченька» Новопрокопівського сільського Будинку культури, с. 
Новопрокопівка (керівник – Минака Світлана Йосипівна) стали переможцями 
Міжнародного фольклорного фестивалю «Море ритму» м. Балчик у Болгарії. 

Започатковано фестиваль-ярмарок «Фестиваль щасливих ягід», який 
проводився у с. Садове Токмацького району. В програмі фестивалю - святковий 
концерт за участю колективів художньої самодіяльності Токмацького району; 
дегустація виробів плодоовочівництва Організації «Ради Жінок Фермерів» 
Запорізької області та мешканців Токмацького району; народні гуляння; 
козацький куліш; дитяче ігрове містечко; тематична фотозона; «ягідний» 
аквагрим; ярмарка-дегустація фруктових страв. 
 Загальна сума коштів районного бюджету, спрямованих на розвиток 
культури у 2018 році склала  9 707 832 грн. 
 Протягом 2018 року сільськими радами проведені  ремонтні роботи у  
закладах культури району на загальну суму  1 208 040 грн.  
 Придбано: музично – підсилювальної апаратури, костюмів, оргтехніки, 
меблів і т. і. на загальну суму 299 596 грн. 
 З метою збереження у належному стані пам'яток історії, які розташовані 
на території Токмацького району, протягом 2018 року сільськими радами були 
проведені ремонтні роботи на загальну суму 58 437 грн. 
 У районі діє Програма розвитку культури Токмацького району на 2018 – 
2022 роки. Загальна сума бюджетних видатків на розвиток культури у 2018 році 
склала 285 614,20 грн.  
 У рамках Програми розвитку культури придбано: 
 1) для районного організаційно-методичного центру відділу культури і 
туризму райдержадмністрації придбано (на суму 119 192.20 грн.): 
- принтер – 9 500 грн., 
- світлові прожектори – 31 010 грн., 
- костюми – 20 000 грн., 
- Проектор – 11 220 грн., 
- стійка для світлового обладнання – 10 000 грн., 
- Ноутбук, 2 шт. – 24 275,20 грн., 



  

- пульт та контролер – 3 487 грн., 
- мікрофон. кабель – 3 200 грн., 
- світлова стійка, мікрофонна стійка – 6 600 грн.; 
 2) поповнення бібліотечних фондів – на суму 10 000 грн.; 
 3) профінансовано проведення святкових заходів на суму 105 959 грн. та 
участь вихованців Молочанської дитячої школи мистецтв у конкурсах та 
фестивалях різних рівнів - у сумі 44 800 грн. 
 

Цивільний захист та мобілізаційна робота 
 
Протягом 2018 року Токмацьку районну ланку Запорізької територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту було перевірено 2 
рази щодо дотримання законів та інших нормативно-правових актів з питань 
цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та проведені командно – 
штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту 
Токмацького району. 

Протягом 2018 року надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру на території Токмацького району не було зафіксовано, загальний 
стан техногенної та екологічної безпеки на території району залишався 
стабільним. 

Рішенням Токмацької районної ради створено місцевий матеріальний 
резерв. У 2018 його фінансування склало 56 900 грн. та придбано 2150 літрів 
бензину А-92. 

Станом на 01.01.2019 року обсяг місцевого матеріального резерву 
складає: 

- 1540 літрів дизельного пального; 
- 1310 літрів бензину А-92; 
- ранцевий лісовий вогнегасник РЛВ – М (10 шт.); 
- рукава напірні ø 51 мм. DOBRA (Хорватія) без гайки (10 шт.). 
Протягом 2018 року з місцевого матеріального резерву були виділені 

наступні матеріальні цінності на  загальну суму 42 404 грн., а саме: 
- 1300 літрів бензину А-92 для Токмацького МРС ГУ ДСНС України у 

Запорізькій області; 
- 300 літрів дизельного пального та 150 літрів бензину А-92 філії 

«Токмацький райавтодор» ДП «Запорізькій облавтодор». 
 

Протягом 2018 року з метою організації, здійснення допоміжних заходів 
та сприяння діяльності Токмацького об’єднаного міського військового 
комісаріату проведено наступні заходи: 
 1. затверджена програма організації та забезпечення мобілізаційної 
підготовки та часткової мобілізації в Токмацькому районі на 2018 рік (далі – 
Програма). Програмою виділено 67 000 грн., з них:  
 - витрати на ПММ – 32 000 грн.;  
 - придбання паперу, виготовлення типографських бланків та 
обслуговування оргтехніки, задіяної для проведення мобілізації – 10 000 грн.; 



  

 - оплата послуг по перевезенню військовозобов’язаних до місця 
проведення зборів, та місця проведення вогневої підготовки – 25 000 грн.; 
 2. затверджена програма про внесення змін та доповнень до рішення 
районної ради від 24.02.2015 № 6 «Про районну програму «Призовна дільниця 
на 2015-2019 роки». Програмою виділено 37 500 грн., з них: 
 - придбання канцтоварів, друкарської продукції, господарчих товарів – 
11 288 грн.; 
 - поштові витрати, послуги зв’язку – 2 510 грн.; 
 - медичне забезпечення – 8 202 грн.; 
 - виконання заходів по забезпеченню мобільних груп ПММ та 
агітаційними матеріалами для залучення громадян України на контрактну 
службу – 15 500 грн. 
 - виконання заходів по забезпеченню мобільних груп ПММ та 
агітаційними матеріалами для залучення громадян України на контрактну 
службу – 8 494 грн. 

 
 


