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Веселівська районна державна адміністрація є місцевим органом 
виконавчої влади і здійснює свою діяльність згідно із Законом України «Про 
місцеві державні адміністрації». Відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» районна державна адміністрація реалізує делеговані 
їй районною радою повноваження. 

Зусилля райдержадміністрації у тісній взаємодії з органами місцевого 
самоврядування, суб’єктами господарювання протягом 2018 року 
спрямовувались на здійснення визначених законодавством повноважень, 
втілення у районі загальнодержавних реформ, виконання завдань Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку Веселівського району на 2018 
рік, бюджету району і цільових програм та вирішення оперативних завдань. 
Для цього район має достатній економічний потенціал, розвинуту соціальну 
сферу та інфраструктуру. 

Для вирішення актуальних завдань проведено 4 засідання колегії 
райдержадміністрації, розглянуто 22 питання, видано два розпорядження 
голови райдержадміністрації. 

Координацію актуальних напрямків реалізації державної політики 
здійснювали 48 консультативно-дорадчих органів при райдержадміністрації, 7 
із них очолює голова райдержадміністрації, зокрема і створеної у 2018 році 
Ради розвитку Веселівського району. 

Для вивчення і ґрунтовного аналізу проблемних питань, вироблення 
управлінських рішень, спрямованих на їх розв’язання, голова 
райдержадміністрації проводить щоденні наради із своїми заступниками, 
щотижня – з керівниками правоохоронних і контролюючих органів, двічі на 
місяць – з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації і служб 
забезпечення району, з головами місцевих рад. На нарадах головою 
райдержадміністрації надано 55 доручень. 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності райдержадміністрації 
залишається взаємодія з органами місцевого самоврядування, розвитку 
потенціалу територій та формування спроможних територіальних громад. 

Райдержадміністрацією підготовлено 82 питання та ініційовано їх розгляд 
на сесіях районної ради, внесено подання про затвердження 12 програм з 
основних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку 
Веселівського району, 30 звітів про виконання райдержадміністрацією 
делегованих повноважень з різних питань, внесено зміни і доповнення до 38 
програм. 

Звіти про виконання делегованих районною радою повноважень в галузях 
охорони здоров’я; сільського господарства; щодо готовності житлово-
комунального господарства та об’єктів соціально-побутової і культурної сфери 
до роботи в осінньо-зимовий період; щодо сприяння інвестиційній діяльності 
на території району презентував на сесіях ради голова райдержадміністрації. 
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Головою райдержадміністрації за участі голови районної ради проведено 
10 нарад з головами місцевих рад, обговорено 61 питання, заслухано 29 звітів 
посадових осіб органів місцевого самоврядування про стан справ на 
відповідних територіях, надано 8 доручень. З 01.01.2018 року розпочали 
діяльність Новоуспенівська та Чкаловська сільські об’єднані територіальні 
громади. Протягом 2018 року райдержадміністрація сприяла передачі об’єктів 
комунальної власності району у власність об’єднаних громад та вирішенню 
інших проблемних питань.   

Станом на 01.01.2019 року район на 99% покритий об’єднаними 
територіальними громадами, які перейшли на прямі міжбюджетні відносини з 
державним бюджетом. 

До зведеного бюджету місцевих бюджетів Веселівського району по 
доходах загального і спеціального фондів за звітний рік надійшло 248,9 млн. 
грн. (на 9,3 млн. грн. або 3,9% більше у порівнянні з 2017 роком), в тому числі: 
167,9 млн. грн. – дотації і субвенції (на 1,9% більше 2017 року), 81 млн. грн. – 
власні доходи (на 8,3% більше 2017 року), з них: Веселівська ОТГ – 48,6 млн. 
грн. (на 16,3% більше 2017 року), Новоуспенівська ОТГ – 11,7 млн.грн. (на 
44,5% більше 2017 року), Чкаловська ОТГ – 13,3 млн. грн. (у 2,2 рази більше 
2017 року), районний бюджет – 7,4 млн. грн. (на 61,1% менше 2017 року). 

Видатки місцевих бюджетів становили 250,5 млн. грн. (на 9,2 млн. грн. 
або на 3,8% більше в порівнянні з 2017 роком).    

З метою вивчення і врахування в роботі громадської думки керівництво 
райдержадміністрації зустрічається з представниками районних організацій 
політичних партій, громадських об’єднань, релігійних громад, з трудовими 
колективами, сільським населенням. Протягом 2018 року з робочими візитами 
відвідав 7 трудових колективів об’єднаних громад, двічі зустрівся з 
керівниками фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств 
на території Чкаловської і Новоуспенівської ОТГ, 20 виїздів в сільські населені 
пункти стосувалися вирішення питань життєзабезпечення громад. 

 
Діяльність райдержадміністрації організовувалась згідно із 

перспективним і квартальними планами роботи, до яких включено виконання 
5401 заходу. У порівнянні з 2017 роком у плани роботи включено на 398 
заходів більше, що пов’язано із продовженням реформ, реалізацією 
інфраструктурних проектів, розвитком громад. 

У 2018 році головою райдержадміністрації видано 359 розпоряджень, у 
2017 році – 536 (кількість виданих розпорядчих актів зменшилась в зв’язку із 
приведенням у відповідність до чинного законодавства про державну службу). 
Взято на контроль 44 власних розпорядження. Переважна більшість виданих 
розпоряджень - це розпорядження, що стосуються виконання програми 
соціально-економічного та культурного розвитку району, наповнення бюджету 
та пошуку резервів для збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, 
раціонального використання землі в межах наданих повноважень. 

Державній реєстрації підлягало 3 розпорядження голови районної 
державної адміністрації (у 2017 році – 1). Порядок державної реєстрації в 



 3

органах юстиції  та оприлюднення цих нормативно-правових актів 
райдержадміністрацією повністю дотримано. 

Протягом року проводилась робота щодо неухильного дотримання та 
правильного застосування законів та інших нормативних документів. 
Організовувалась претензійна та позовна робота, забезпечувалось 
представництво районної державної адміністрації в судах під час розгляду 
правових питань і спорів. Начальником юридичного відділу апарату 
райдержадміністрації у 2018 році взято участь у 26 судових засіданнях по 6 
справах. 

Упродовж року укладено 1 догорів оренди земельних ділянок колективної 
форми власності, не витребуваних (нерозподілених) земельних часток – паїв на 
загальну площу 5,6933 га із загальним розміром річної орендної плати 5% грн. 
У 2017 році заключено 0 договорів оренди на загальну площу 0 га, річна оренда 
становила 0 грн. У 2018 році було розірвано 1 договорів оренди в судовому 
порядку з причин заборгованості з виплати орендної плати (у 2017 році – 0).  

Райдержадміністрацією всіляко підтримуються права і гарантії діяльності 
громадських організацій політичних партій, громадських об’єднань, 
профспілок та роботодавців. Вживаються заходи на налагодження 
конструктивного діалогу із інститутами громадянського суспільства, залучення 
їх представників до вирішення питань соціально-економічного життя району. 

З метою вивчення і врахування в роботі громадської думки керівництво 
райдержадміністрації зустрічається з представниками громадських об’єднань, 
релігійних громад, з трудовими колективами, сільським населенням. 

Організовувалося проведення роз’яснювальної роботи серед населення 
щодо соціально-економічних реформ в Україні та щомісячно проводився 
єдиний день інформування населення району за відповідною тематикою.  

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, 
райдержадміністрація у своїй діяльності всіляко сприяє отриманню 
громадянами запитуваної публічної інформації 

Протягом 2018 року до райдержадміністрації надійшло 17 інформаційних 
запитів, у 2017 – 20.  

З метою підвищення ефективності та прозорості діяльності районної 
державної адміністрації шляхом упровадження і використання сучасних 
інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг 
громадськості району функціонує офіційний веб-сайт Веселівської 
райдержадміністрації.  

Результативність реалізації владних і делегованих повноважень, 
впровадження реформ в країні в повній мірі залежить від стану виконавської 
дисципліни, рівня організації роботи, відповідальності та ініціативності 
посадовців, належного контролю за виконанням доручень вищих органів 
державної влади та прийняття власних рішень. 

За січень-грудень 2018 року райдержадміністрацією отримано 1498 
документів (на 808 менше, ніж за 2017 рік), розпоряджень голови 
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облдержадміністрації 170 (в 2017 році – 200), з них поставлено на контроль – 76 
розпоряджень (в 2017 році – 81). 

За 2018 рік до райдержадміністрації надійшло 65 звернень (за 2017 рік – 
56 звернення). Більшість звернень (61) індивідуальних (за 2017 рік – 52 
звернення) і складають 94% від загальної кількості (за 2017 рік – 93% від 
загальної кількості). Надійшло 4 колективних звернення, або 6% від загальної 
кількості звернень (у 2017 році – 4), повторних – 0 (у 2017 році – 0). Заявниками 
у своїх зверненнях порушено 75 питань (у 2017 році – 60). 

До райдержадміністрації за 2018 рік надійшло з Урядової «гарячої лінії» 
54 звернення (у 2017 році – 60) та з гарячої лінії Запорізького обласного 
контактного центру – 13 звернень (у 2017 році – 32). 

Керівництвом райдержадміністрації здійснюється особистий прийом 
громадян згідно затвердженого розпорядженням графіку і протягом 2018 року 
проведено 159 особистих прийомів громадян, 80 з яких – виїзних. На особистих 
прийомах керівництвом райдержадміністрації прийнято 44 громадянина (у 2017 
році – 26), на виїзних прийомах – 30 (у 2017 році – 8). 

Актуальними у 2018 році, як і у 2017-му, залишаються питання 
соціального захисту і комунального господарства – по 19 питань або по 25% від 
загальної кількості порушених питань (за 2017 рік – відповідно 24 і 4 або 45% і 
6%). 

Друге місце займають питання аграрної політики та земельних відносин – 
7 питань або 9% від загальної кількості порушених питань (у 2017 році – 9 або 
15%). 

В районній державній адміністрації забезпечено оперативний розгляд і 
реагування на звернення та вирішення питань, порушених у них, адже 
звернення громадян забезпечують постійний зв’язок між державою та її 
громадянами, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити 
проблему суспільства в цілому, а реалізація через звернення конституційних 
прав і свобод є кроком до зміцнення демократичної правової держави. 

 
Враховуючи широкий спектр повноважень районної державної 

адміністрації і розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх 
реалізації послідовно і наполегливо структурними підрозділами 
райдержадміністрації вживаються заходи для забезпечення сталого розвитку 
району у тісній співпраці з місцевими радами, територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади, іншими суб’єктами господарювання 
району. 

 
Виробництво сільськогосподарської продукції є основною галуззю в 

економіці Веселівського району і тому розвиток сільського господарства займає 
чільне місце в діяльності райдержадміністрації. 

У 2018 році сільськогосподарськими підприємствами зібрано 63 558 тонн 
ранніх зернових (у 2017 році – 76 211 т) із середньою врожайністю 21,7 ц/га (у 
2017 році – 27,9 ц/га). 
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Зібрано 15 945 тонн соняшнику (у 2017 році – 16 228 т) з урожайністю 9,4 
ц/га (у 2017 році – 12,0 ц/га). 

Виробництву агрокультур не сприяли метеоумови протягом всього року. 
У 2018 році під майбутній урожай засіяно 22 123 га або на 5% більше до 

запланованого обсягу (у 2017 році – 20 357 га), що на 8,7% більше засіяних 
озимими культурами у 2017 році площ. Під урожай 2019 року посіяно: 

озима пшениця – 16 632 га (у 2017 році – 18 202 га), 
озимий ячмінь – 2 210 га (у 2017 році – 2 155 га), 
озимий ріпак – 3 197 га (у 2017 році – 1 136 га).  
Станом на 01.01.2019 року в сільгосппідприємствах району вироблено 

м’яса у живій вазі 1 636 тонн (на 10 т більше в порівнянні з 2017 роком), молока 
1709 т (на 13,5% менше 2017 року – 1976 т), налічується великої рогатої худоби 
1 400 голів (на 255 голів менше в порівнянні з 2017 роком), в тому числі корів 
547 голів, що на 79 голів менше ніж в минулому році, 12427 голів свиней, що на 
614 голів менше в порівнянні з 2017 роком. Середній надій молока на корову 
складає 1709 кг (на 267 кг менше в порівнянні з 2017 роком). Зменшення 
результативності тваринницької галузі у 2018 році обумовлюється перевагою 
собівартості продукції над реалізаційними цінами.  

У 2018 році в галузі тваринництва виплачено спеціальну бюджетну 
дотацію за вирощування молодняку великої рогатої худоби, який народився в 
господарствах фізичних осіб у розмірі 1 068 100 грн. (у 2017 році – 
призупинено виплату дотації), та сільгосппідприємствам за утримання корів 
молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напрямку продуктивності в сумі 604 
150 грн. (у 2017 – призупинено виплату дотації). 

Введено в дію молокопровід, на який було витрачено 2 500 000 грн., що 
дає змогу одержувати молоко вищого ґатунку. Для зберігання сіна збудовано 
сховище на суму 6 000 000 грн. коштів ТОВ «Ентузіаст».  

Зросла оснащеність сільгосппідприємств району – за рахунок власних 
коштів придбано зернозбиральні комбайни та техніку для обробітку ґрунту в 
кількості 8 одиниць на загальну суму 24,471 млн. грн. (у 2017 році придбано 4 
одиниці техніки на загальну суму 9,5 млн. грн.,), а саме: 

ДП «ДГ «Широке» - комбайн «Акрос», 5,0 млн. грн., 
ТОВ «СВК «Фрунзе» - трактор, посівний комплекс «Horsh», 6,0 млн. грн., 
ФГ «Ізумруд» - сівалка «Червона зірка», 400,0 тис. грн., 
ФГ «Фортуна-2001» - трактор ХТЗ, 1,2 млн. грн., 
ТОВ «Деметра» - трактор, плуг «Джон Дір», 7,871 млн. грн.,  
ТОВ «А\ф «Зелений Гай» - дощувальна машина «Valey», 4,0 млн. грн. 
 
Згідно із моніторингом стан розрахунків за оренду земельних ділянок 

(часток, паїв) станом на 01.01.2019 року нараховано та фактично виплачено 
37836 тис. грн. орендної плати за землю або 100% до визначених договорами 
оренди умов оплати (у 2017 році сплачено 36928 тис. грн. або 101,9% до умов 
оренди). У 2018 році загальна кількість орендодавців становила 5239 чол. (на 
126 чол. більше у порівнянні з 2017 роком) із загальною площею орендованих 
земель 39349 га (на 644 га більше у порівнянні з 2017 роком). 
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З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів діяла робоча 

група з організації проведення заходу «Урожай-2018», якою обстежено 
земельні ділянки всіх форм власності площею 96166,6 га. За інформацією 
державної фіскальної служби в 2018 році: 

- подано 2893 декларації (від продажу сільгоспродукції) громадянами, які 
самостійно обробляють паї, що на 60 декларацій більше ніж у 2017 році; 

 - задекларовано 24518,0 тис.грн. доходів від продажу сільгоспродукції, 
що на 1317,0 тис.грн. (5,7%) більше ніж у попередньому році; 

- до сплати задекларовано 4413,0 тис.грн. податку з доходу фізичних осіб.  
 
Позитивна динаміка спостерігалася в сфері промисловості. Економіко-

визначальним підприємством ТДВ «Веселівський завод сухого знежиреного 
молока» за 2018 рік реалізовано 658 тонн масла тваринного на суму 61,4 млн. 
грн. (у 2,8 рази більше 2017 року), 13,1 тис. т молока обробленого рідкого на 
суму 52,2 млн. грн. (136% до результатів 2017 року), 94 т сухого знежиреного 
молока на суму 3,1 млн. грн. (у 2,3 рази більше), 17 т сиру на суму 1,2 млн. грн. 
(у 4 рази більше) та 2420 т молока коров’ячого незбираного на суму 18,5 млн. 
грн. (34%). Обсяг реалізації товариством за звітний період (без урахування 
молока коров’ячого незбираного, показники якого не враховуються до 
статистичної звітності) становить 117,9 млн. грн. (на 85,7% більше рівня 
попереднього року).  

ПАТ «Продмаш-Веселе» надано послуг по обробленню металу на суму 
678,6 тис. грн. або 77% рівня 2017 року.  

У 2018 році обсяг реалізації продукції промислових підприємств склав 
118,6 млн. грн. (на 84,1% більше до попереднього року).  

 
Створюються сприятливі умови для ведення бізнесу в районі. З 28 лютого 

2018 року в сучасному, організованому за європейськими стандартами, Центрі 
надання адміністративних послуг громадянам району надається 172 
адміністративні послуги, з них: 65 – районною державною адміністрацією, 107 
– Веселівською ОТГ. 

Протягом 2018 року ЦНАПом прийнято 13 713 заяв, з них адміністрато-
рами райдержадміністрації 2844 од. або 20,7%. Надано 13706 адміністративних 
послуг і 8157 консультацій, в тому числі адміністраторами райдержадміністра-
ції – 2837 і 836 відповідно. В порівнянні з 2017 роком кількість звернень зросла 
у 4,7 рази, наданих адмінпослуг – у 4,8 рази, кількість відмов зменшилась на 
98,8% (з 59 у 2017 році до 7 - у 2018 році).  

Суб’єкти підприємництва забезпечуються консультаціями з питань 
складання податкової звітності, започаткування і ведення власної справи. Дві 
особи з числа безробітних отримали одноразову допомогу на започаткування 
власної справи в сумі 54,5 тис.грн. (у 2017 році – 1 особа на суму 29,6 тис. грн.). 

Питома вага обсягу надходжень від суб’єктів сфери малого підприєм-
ицтва у загальному обсязі надходжень до зведеного бюджету району складає 
2,3% або 120,7 тис.грн. (у 2017 році 3,2% і 799,448 тис. грн. відповідно). 
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На 01.01.2019 кількість малих підприємств становила 223 одиниці, що на 
0,9% більше до рівня 2017 року, чисельність фізичних осіб-підприємців складає 
745 осіб або 103,2% до попереднього року.  

 
Сприяння залученню інвестицій на реалізацію найважливіших проектів 

не виходить з кола актуальних питань в діяльності райдержадміністрації. 
Із залученням коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2018 

році здійснювались:  
- капітальний ремонт (модернізація) будівлі КЗ «Веселівська районна 

різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради – 8 425,1 тис.грн. 
Виконано ремонт покрівлі закладу на 4,5 млн. грн., роботи з утеплення фасаду 
здійснюватимуться у 2019 році. 

- завершення реконструкції водопроводу с.Чкалово Веселівського району 
Запорізької області, розпочатої у 2016 році – 461,9 тис.грн. Роботи на об’єкті 
закінчено.  

У 2018 році з обласного бюджету передбачено 9,954 млн. грн. на 
вирішення питання водопостачання і водовідведення: с.Матвіївка – 1 304,5 тис. 
грн.; с.Новоіванівка – 1 395,5 тис.грн.; с. Ясна Поляна – 1 195,1 тис.грн.; 
мікрорайону Степовий смт. Веселе – 436,1 тис.грн.; реконструкцію системи 
водовідведення смт. Веселе – 5 622,6 тис.грн.   

Проведено реконструкцію артезіанської свердловини с.Ясна Поляна, 
завершено проект по мікрорайону Степовий смт. Веселе. На завершальному 
етапі знаходяться реалізація проектів по капітальному ремонту водозабору 
с.Матвіївка та свердловини №2 с. Новоіванівка. Роботи з реконструкції системи 
водовідведення смт. Веселе не проведені.  

Освоєно 5 066,1 тис.грн. коштів державної субвенції на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад, які спрямовувалися на:  

- капітальний ремонт водопровідної системи с. Веселе кошторисною 
вартістю 1 394,1 тис.грн. (з них: державні кошти - 1299,7 тис.грн.); 

- придбання Новоуспенівською ОТГ трактора колісного та причіпного 
обладнання – 1 316,8 тис.грн.; 

- капітальний ремонт КДНЗ «Ластівка» с.Зелений Гай - 823,7 тис.грн.; 
капітальний ремонт адмінбудівлі с.Чкалове – 902 тис.грн. (з них: 

державні кошти – 757,2 тис.грн., кошти ОТГ – 144,8 тис.грн.); 
капітальний ремонт будівлі ЗОШ с.Гоголівка – 299,9 тис.грн.; 
реконструкцію зовнішнього освітлення вулиць с.Корніївка – 568,8 

тис.грн.  
Також, за рахунок коштів Чкаловської ОТГ реалізовано проекти по: 

капітальному ремонт будівлі сільського будинку культури та реконструкції 
водопровідної мережі с. Калинівка (300 тис.грн. і 544,1 тис.грн.); капремонту 
водопроводу с. Мусіївка (270,6 тис.грн.). 

Відповідно до обласної Програми сприяння виконанню депутатських 
повноважень залучено 700 тис.грн., які спрямовано на придбання легкових 
автомобілів для сімейних лікарів Корніївської та Зеленогаївської амбулаторій 
(440 тис.грн.), комп’ютерів і оргтехніки для фельдшерів і сімейних лікарів 
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Чкаловської сільської ради (110 тис.грн.) та комп’ютерної техніки для 
Новоуспенівської сільської ради (150 тис.грн.). 

Завершено реалізацію проекту ЮНІСЕФ по відкриттю другої групи в 
КДНЗ «Берізка» с. Веселе, який тривав 2 роки. Проведено частковий ремонт 
даху, реконструкцію, утеплення і оздоблення стін і стелі, замінено 6 вікон, 8 
дверей, підлогу, систему опалення і радіатори, укладено лінолеум. Групу 
укомплектовано меблями, комплектами постільної білизни, м’яким інвентарем, 
новими іграшками, роздатковим матеріалом, встановлено іграшковий 
майданчик. Вартість ремонтних робіт близько 1,1 млн. грн. 

 З державного бюджету передбачено фінансування в сумі 4471,5 тис.грн. 
на будівництво нової амбулаторії в с. Чкалове, виконання робіт заплановано у 
2019 році. 

До облдержадміністрації надано 8 пріоритетних інфраструктурних 
об’єктів та заходів екологічної спрямованості, які пропонується фінансувати у 
2019 році за рахунок обласного бюджету, на загальну суму 33,9 млн. грн. 
Попередньо погоджено проекти по капітальному ремонту водопровідної 
системи с.Новоуспенівка кошторисною вартістю 7 864,7 тис. грн., 
с.Новоіванівка – 3 240,3 тис.грн., с.Піскошино – 4 582,6 тис.грн.; капітальний 
ремонт покриття та обладнання спортивного майданчика і бігових доріжок 
різнопрофільної гімназії – 4 167 тис.грн., реконструкція будівлі сільського 
будинку культури с.Чкалове – 3 047,1 тис.грн. 

Для участі у конкурсі проектів для залучення фінансування з Державного 
фонду регіонального розвитку у 2019 році громадами подано 11 проектів на 
загальну суму 45,6 млн. грн.  У грудні 2018 року в порядку додаткового відбору 
проектів за напрямком розвиток енергоефективності державних і комунальних 
медичних закладів подано проект «Капітальний ремонт будівлі хірургічного 
корпусу КП "Веселівської ЦРЛ Веселівської районної ради" по вул. Горького, 
№ 2а, в смт Веселе Запорізької області» кошторисною вартістю 5 329,783 
тис.грн. Документи конкурсною комісією розглядаються.  

За статичними даними обсяг освоєних інвестицій по району за 9 місяців 
2018 року склав 38,366 млн. грн. або 73% до аналогічного періоду 2017 року 
(52,462 млн. грн.). 

 
В 2018 році на ремонт автомобільних доріг всіх категорій в районі 

освоєно 15,2 млн. грн., що в 2,4 рази більше ніж у 2017 році (6,3 млн. грн.). 
Із державного бюджету на покращення дорожніх умов та експлуатацію 

територіальних доріг в районі спрямовано близько 400,0 тис. грн. 
Виконано ремонт доріг загального користування місцевого значення, які з 

01.01.2018 року перейшли в підпорядкування Запорізької облдержадміністрації, 
за рахунок обласного бюджету (кошти державної субвенції) на суму 12 860,5 
тис. грн., в тому числі на умовах співфінансування з бюджету Чкаловської ОТГ 
в сумі 215,0 тис. грн., з них на поточний середній ремонт направлено 4 610,3 
тис. грн., аварійний ямковий ремонт – 8 250,2 тис. грн. Це ямковий ремонт 19,8 
км дороги Добровольчеське-Чкалове, 9,5 км в с. Чкалове і 3,2 км в с.Корніївка, 
а також дорога с.Калинівка-Піскошине-Менчикури. 
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Виконано ямковий ремонт доріг загального користування місцевого 
значення за рахунок коштів обласного бюджету на суму 420,80 тис. грн. та на 
умовах співфінансування з бюджету Веселівської ОТГ в сумі 100,0 тис. грн.  

За кошти місцевих бюджетів проведено: 
ямковий ремонт дорожнього полотна доріг комунальної власності на суму 

1 653,1 тис.грн. і ремонт пішохідних доріжок в сумі 2 741,7 тис.грн. в населених 
пунктах Веселівської ОТГ; 

ямковий ремонт 230 м² вулиць с. Піскошине на суму 91,7 тис. грн. і 
вирівнювання профілю 550 м дороги щебеневого покриття на суму 119,8 тис. 
грн. Менчикурівською сільською радою. 

За рахунок коштів обласного бюджету виконано ямковий ремонт дороги 
місцевого значення с-ще Веселе-с.Озерне на площі 2215 м² на суму 965,9 тис. 
грн.; с-ще Веселе- с-ще Нижні Сірогози на суму 2 553,9 тис.грн.. Проведено 
капітальний ремонт 4 км автодороги Новоуспенівка-Братолюбівка загальною 
вартістю 8 805,1 тис. грн. За рахунок державного бюджету у сумі 365,6 тис.грн. 
здійснено ямковий ремонт дороги с-ще Веселе-Новобогданівка.  

 
Послуги водопостачання і водовідведення, утримання будинків, 

вивезення твердих побутових відходів здійснюють комунальні підприємства 
селищної та сільських рад району. Згідно статистичних даних за січень-
листопад 2018 року рівень оплати за житлово-комунальні послуги склав 92,2%, 
в тому числі з водопостачання і водовідведення – 95,2%. 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування і громадські 
організації продовжували протягом 2018 року здійснювати роботи з 
покращення питного водопостачання населенню району:  

- проведено ремонт 15 км водопроводу в с. Чкалове; 
- прокладено 2360 м водопроводу в с. Веселе; 
-  замінено 3 км водопровідних труб, встановлено 26 залізобетонних 

кілець для оглядових колодязів та 26 лічильників води в с. Мусіївка; 
 - замінено 2,8 км водогону, встановлено 7 оглядових колодязів та 

лічильник на центральний водогін свердловини №9 в  с. Калинівка; 
 - замінено 150 м водопровідних труб, виконано поточний ремонт 

свердловини №16, ремонт і заміну глибинних насосів на свердловині 4/5 в  с. 
Гоголівка;  

– проведено капітальний ремонт артсвердловини, встановлено систему 
управління насосною станцією та 2 нові насоси, замінено 100 м труб в с. 
Корніївка.  

Централізоване опалення в районі відсутнє, в багатоквартирних будинках 
створені ОСББ, житлові будинки на індивідуальному опаленні, що виключає 
втрати на транспортування теплоенергії та дозволяє раціонально використо-
вувати енергоносії. За 2018 рік населенням Веселівського району спожито: 

- природного газу на суму 31 867,8 тис. грн. (у 2017 році – 31 575,8 тис. 
грн.) і сплачено 36 466,6 тис. грн., що становить 114,43%, 

- електроенергії на суму 23 546,085 тис. грн. (у 2017 році – 16 582,5 тис. 
грн.), сплачено 23 062,549 тис. грн. або 97,9%. 
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Системно впроваджувались заходи енергоефективного та енергозбері-
гаючого спрямування в закладах соціально-культурної сфери району. За 
результатами аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними 
закладами (без урахування даних Веселівської ОТГ) за 2018 рік зменшилося 
споживання вугілля на 39,6%, води – на 2,7%, використання електроенергії 
збільшилося на 3,8%.  

Чкаловській ОТГ за рахунок коштів обласного екологічного фонду 
придбано новий екскаватор-навантажувач вартістю 2,780 млн. грн. для збору, 
транспортування та складування твердих побутових відходів.  

У 2018 році введено в експлуатацію 2 житлових будинки загальною 
площею 147,6 м² та 125 м² із вартістю основних фондів 519,6 тис. грн. і 319,4 
тис. грн. відповідно. В порівнянні з 2017 роком обсяг введеного в експлуатацію 
житла збільшився на 68%.  

Головним архітектором району надано 5 будівельних паспортів на 
забудову присадибних ділянок (у 2017 році – 3).  

 
Серед беззаперечних пріоритетів в діяльності районної державної 

адміністрації – питання соціального захисту населення району.  
Постійний моніторинг стану виплати заробітної плати показав, що 

заборгованість із заробітної плати має Веселівський РЕМ ПАТ «Запоріжжя-
обленерго» – 1821,6 тис. грн., філія «Веселівський райавтодор» – 262,1 тис. 
грн., КП «Центральна районна аптека № 80» – 209,4 тис. грн. Станом на 01 
січня 2019 року заборговано становить 2 293,1 тис.грн., на 01.01.2017 – 413,7 
тис. грн. 

Протягом 2018 року підприємствами-боржниками сплачено 4 953,9 тис. 
грн. заборгованої заробітної плати, що на 1 454,5 тис. грн. більше аналогічного 
періоду 2017 року (3 499,4 тис. грн.). 

Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного 
працівника серед економіко-визначальних підприємств району за січень-
вересень 2018 року становить 5307,0 грн., що на 22,7% більше відповідного 
періоду 2017 року (4326,5 грн.). Середньомісячна чисельність найманих 
працівників за січень-вересень 2018 року зменшилась на 112 осіб або на 16,0% 
у порівнянні з відповідним періодом минулого року і склала 2276 осіб. 
Заходами моніторингу охоплено укладання колективних договорів у суб’єктів 
діяльності, які використовують найману працю: протягом 2018 року укладено і 
зареєстровано 49 колективних договорів, змін та доповнень до них, у 2017 році 
– 71 колективний договір. 

Проводився аналіз зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування. Станом на 01 січня 2019 року загальна 
заборгованість становила 5 957,2 тис.грн. (184,3% до рівня 01.01.2018), з них: 
юридичні особи – 4011,3 тис. грн.; фізичні особи – 1945,9 тис. грн. 

 
Заходи у сфері соціального захисту спрямовувались на поліпшення 

матеріального забезпечення соціально вразливих верств населення, адресність 
допомоги, підвищення виплат переважно для тих категорій населення, які 
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потребують першочергової підтримки – пенсіонерів, інвалідів з дитинства, 
сімей з дітьми.  

Протягом 2018 року державні соціальні виплати проведено: 
- 1479 сім’ям з дітьми на загальну суму 20 068,9 тис. грн., що на 231 

родину та 1 775,5 тис. грн. менше 2017 року; 
- 425 малозабезпеченим родинам на загальну суму 9 186,1 тис. грн., що 

більше на 35 сімей, але менше на 34,2 тис. грн. у порівнянні з 2017 роком; 
- 191 особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю на загальну 

суму 3 794,0 тис.грн., що більше на 2 особи і 466,0 тис. грн. порівняно з 2017 
роком; 

- 10 прийомних сімей на загальну суму 1049,8 тис.грн., що більше на 1 
родину та 193,1 тис. грн. порівняно з 2017 роком; 

- 24 малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу, який за висновками лікарської комісії 
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним 
на загальну суму 432,6 тис.грн., що більше на 50,5 тис. грн. порівняно із 2017 
роком; 

- 87 особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам на загальну суму 
1253,7 тис.грн., що більше на 17 осіб та 327,9 тис. грн. роком раніше. 

Субсидії на житлово-комунальні послуги надано 4062 домогосподарствам 
на суму 27 540,3 тис. грн., що на 423 домогосподарства та 5068,5 тис. грн. 
менше у порівнянні із 2017 роком. Через установи банків виплачена 
«монетизація» 1256 отримувачам субсидії на суму 707,1 тис. грн., або на 115 
осіб та 205,4 тис.грн. менше ніж у 2017 році. 

В рамках реалізації Урядової ініціативи із надання при народженні 
дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», управлінням 
соціального захисту населення райдержадміністрації в 2018 році видано 22 
бебі-бокса жінкам, які народили дітей після 1 вересня 2018 та не отримали таку 
допомогу в родильному відділенні лікарні.  

На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадмі-
ністрації станом на 01.01.2019 перебуває 178 внутрішньо переміщених осіб, що 
на 5 осіб більше ніж в 2017 році. Протягом 2018 року 36 внутрішньо 
переміщених осіб отримали щомісячну адресну допомогу для покриття виплат 
на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг загальною 
сумою 509,1 тис. грн., що на 12 осіб та 40,7 тис. грн. менше 2017 року. 

Призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерорис-
тичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг здійснюється на підставі рішення комісії при 
райдержадміністрації з питань призначення (відновлення) та контролю за 
проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Протягом 
2018 року за результатами розгляду комісією подань на 88 осіб (у 2017 році – 
141 особа), з них: 77 особам призначено виплати (у 2017 році – 117 осіб), 11 
особам відмовлено в призначенні (у 2017 році – 24 особи). 
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При управлінні соціального захисту населення діє Центр допомоги 
учасникам АТО, який надає послуги 172 учасникам бойових дій, які приймали 
участь в антитерористичній операції (у 2017 році – 161 особа) та 1 учаснику 
Революції Гідності. Санаторно-курортним оздоровленням забезпечено 5 
учасників бойових дій АТО у сумі 38,187 тис.грн. (у 2017 році – 43,4 тис. грн.).  

У 2018 році послугами із психологічної реабілітації забезпечено 3 учас-
ників АТО на загальну суму 24,330 тис. грн.; професійної адаптації - 3 
учасників АТО у сумі 13,5 тис. грн. (у 2017 році - 5 осіб на суму 20,0 тис. грн.). 

До Дня захисника України (14 жовтня) 164 учасника бойових дій АТО та 
7 членів сімей загиблих учасників АТО отримали допомогу у сумі 85,5 тис. грн. 
(у 2017 році - 149 учасників бойових дій АТО на загальну суму 74,5 тис. грн.).  

Протягом 2018 року одноразову адресну грошову допомогу учасникам 
бойових дій АТО на компенсацію витрат, пов’язаних з розробленням 
документації із землеустрою для відведення земельної ділянки отримали 4 
особи на суму 9,2 тис. грн., у 2017 році – 4 особи на суму 8,4 тис. грн. 

В 2017 році, з метою покращення житлово-побутових умов, сім’ї 
загиблого учасника АТО придбано житло вартістю 590,000 тис. грн. Протягом 
2018 року виплачено матеріальну допомогу учаснику Революції гідності на 
загальну суму 500, 000 тис. грн. 

У 2018 році 22 військовослужбовцям, звільненим з військової строкової 
служби виплачено 42,218 тис. грн. матеріальної допомоги (у 2017 - 24 ос. на 
суму 38,916 тис.грн. що на 2 особи менше, але більше на 3,3 тис. грн. у 
порівнянні з 2017 роком. 

Станом на 01.01.2019 до Єдиного державного автоматизованого реєстру 
осіб, які мають право на пільги, внесена інформація про 5262 пільговика 
Веселівського району. У 2018 році виплачено грошову компенсацію: 

за тверде паливо 303 особам на загальну суму 520,332 тис.грн., що на 132 
особи та 81,834 тис. грн. менше ніж у 2017 році; 

за скраплений газ - 113 особам у сумі 23,076 тис. грн., що на 89 осію та 
621 грн. менше порівняно із 2017 роком. 

У 2018 році відшкодовано: 
- витрати за пільговий зв’язок окремих категорій громадян на загальну 

суму 19,360 тис. грн., що на 35,319 тис. грн. менше ніж у 2017 році, 
- компенсацію підприємствам за надання послуг з пільгового проїзду 

залізничним транспортом у сумі 61,010 тис.грн., що більше на 12,852 тис. грн.. 
у порівнянні із 2017 роком,  

- пільги на житлово-комунальні послуги комунальним підприємствам та 
ОСББ за надані послуги у сумі 1 945,7 тис. грн., що на 52,6 тис. грн. менше ніж 
у 2017 році. 

Щорічну разову грошову допомогу до 9 Травня ветеранам війни і 
жертвам нацистських переслідувань отримали 482 ветерана на загальну суму 
489,060 тис.грн., що на 53 особи менше, але більше на 2,26 тис. грн. у 
порівнянні з 2017 роком. Адресну матеріальну допомогу особам, яким 
виповнилось 90 років, до Міжнародного дня громадян похилого віку, отримали 
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74 особи на загальну суму 22,2 тис.грн., що на 4 особи та 1,2 тис. грн. більше 
ніж у 2017 році. 

43 особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та перебувають на 
обліку в управлінні соціального захисту населення, виплачено 57,470 тис. грн. 
компенсації, що на 999 грн. менше ніж у 2017 році.  

Щороку оздоровленням та відпочинком охоплюється не менше 91% дітей 
та підлітків району. Протягом 2018 року за рахунок коштів Міністерства 
соціальної політики в державному підприємстві «Український дитячий центр 
«Молода гвардія» та в «Міжнародному дитячому центрі «Артек» оздоровились 
14 дітей пільгових категорій, у 2017 році – 9 дітей. Коштом обласного бюджету 
оздоровлено 39 дітей (у 2017 році – 22), місцевого бюджету – 13 дітей 
пільгових категорій (у 2017 році – 10). 

Фахівці управління соціального захисту населення супроводжують 689 
осіб з інвалідністю, протягом 2018 року опрацьовано 179 індивідуальних 
програм реабілітації інвалідів (у 2017 році – 158), відправлено 97 направлень (у 
2017 році – 78) на заводи для виготовлення 97 технічних засобів реабілітації на 
загальну суму 283,866 тис.грн. (у 2017 році – 116 технічних та інших засобів 
реабілітації). Компенсаційні виплати інвалідам за невикористану путівку на 
санаторно-курортне лікування виплачено 4 особам на загальну суму 13,240 тис. 
грн., що більше на 1 особу та 12 360 грн. ніж у 2017 році. Санаторно-курортним 
оздоровленням забезпечено 5 осіб на суму 89,566 тис. грн., що більше на 3 
особи та 66 128 грн. ніж у 2017році. Компенсаційні виплати на бензин, ремонт, 
техобслуговування автотранспорту і транспортне обслуговування виплачені 20 
особам з інвалідністю на суму 6,709 тис. грн. (у 2017 році - 28 особам у сумі 
8,349 тис. грн. Матеріальну допомогу інвалідам та непрацюючим малозабезпе-
ченим особам 13 чоловікам на загальну суму 9,017 тис.грн., що на 3 особи та 
1959 грн. менше ніж у 2017 році. 

З районного бюджету на програмні заходи із соціальної підтримки 
нужденних: 

за районною програмою «Назустріч людям» на 2016-2020 роки у 2018 
році спрямовано 308,0 тис. грн., що більше на 162,8 тис. грн. ніж у 2017 році, на 
виплату: 

- щорічної грошової допомоги 9 учасникам бойових дій у розмірі по 1,0 
тис. грн. кожному до дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та до 
Дня визволення України від фашистських загарбників у 2017-2018 роках; 

- грошова допомога від голови райдержадміністрації 14 особам на 
загальну суму 15,0 тис. грн. (у 2017 році - 25 особам у сумі 15,0 тис. грн.); 

- грошова допомога від голови районної ради у 2018 році 8 особам на 
загальну суму 15,0 тис. грн.; 

- грошова допомога від депутатів районної ради 202 особам на загальну 
суму 260,0 тис. грн. (у 2017 році – 145 особам у сумі 130,0 тис. грн.); 

за районною програмою удосконалення системи надання медичної 
допомоги хворим нефрологічного профілю у Веселівському районі на 2018-
2022 роки – 3 хворим на загальну суму 144,0 тис. грн. (у 2017 році – 3 хворим 
на суму 109 474 грн.), 
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за районною програмою щодо організації діяльності з виплати  
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, 129 фізичним 
особам компенсовано 173,1 тис. грн., що більше на 38 осіб та 60,7 тис. грн. 
порівняно із 2017 роком. 

Спеціалістами управління соціального захисту населення надається 
методична допомога уповноваженим особам новостворених об’єднаних 
територіальних громад відповідно до наказу Міністерства соціальної політики 
України від 14.06.2018 № 890. Фахівцями «мобільного соціального офісу» 
надані консультації щодо соціальної підтримки у 2018 році 122 особам на 
території 7 сільських рад (у 2017 році – 164 особам на території 10 сільських 
рад). 

 
В Веселівському районі проживає 4343 дитини, із них на первинному 

обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служби у 
справах дітей райдержадміністрації перебуває 55 дітей або 1,27%, з них 29 – із 
правовим статусом дитини, позбавленої батьківського піклування, 26 – із 
правовим статусом дитина-сирота, а також дітей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах – 14 або 0,32%. 

З 55 дітей сімейними формами виховання охоплено 48 дітей, з них 39 
перебувають під опікую/піклуванням, 8 дітей виховуються в прийомних сім’ях, 
1 дитина – в дитячому будинку сімейного типу. З числа дітей, які перебувають 
на первинному обліку служби, сімейними формами виховання охоплено 87,3%, 
що на 0,4% більше у порівнянні з 2017 роком (86,9%). 

Протягом 2018 року на первинний облік служби у справах дітей взято 3 
дитини, яким встановлено правовий статус дітей, позбавлених батьківського 
піклування, і влаштовано до сімейних форм виховання (під опіку/піклування 
близьких родичів) на території Веселівського району. Знято з обліку 9 дітей у 
зв’язку з досягненням повноліття, з них 6 дітей перебували під піклуванням 
близьких родичів, 2 – в закладах інституційного догляду, 1 дитина 
виховувалася в прийомній сім’ї. Також 1 дитину-сироту, яка перебуває на 
первинному обліку служби та виховувалася в сім’ї опікуна на території іншого 
району, влаштовано до центру соціально-психологічної реабілітації дітей у 
зв’язку з припиненням опіки за заявою опікуна. 

В районі функціонує 10 прийомних сімей, що більше на 2 родини у 
порівнянні із 2017 роком, в яких виховується 20 прийомних дітей. У 2 
новостворені прийомні сім’ї, що функціонують на території Веселівської ОТГ, 
влаштовано 3 дітей, позбавлених батьківського піклування з міст Бердянськ та 
Оріхів Запорізької області. Протягом 2018 року діти не усиновлювались. 

У 2018 році за кошти державного бюджету на території району придбано 
6 об’єктів житлової нерухомості, власниками яких стали 6 дітей-сиріт, на 
загальну суму 1,256 млн. грн., з них 5 осіб отримали нерухоме майно в 
Веселівській ОТГ, 1 дитина – в Чкаловській ОТГ. У 2017 році придбано житло 
для 2 дітей-сиріт на території Веселівської ОТГ на суму 310,0 тис.грн. 
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Соціальна інфраструктура району представлена закладами освіти, 
культури, охорони здоров’я, які в більшості передані у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад – передано 46 об’єктів культури, освіти та 
охорони здоров’я із загальною вартістю майна і обладнання понад 26,6 млн. 
грн. 

  
Протягом 2018 року мережа загальноосвітніх закладів району особливих 

змін не зазнала, крім закладів Новоуспенівської ОТГ. Рішенням № 2 
Новоуспенівської сільської ради від 29.05.2018  здійснено реорганізацію 4 шкіл 
шляхом пониження ступеню з ІІІ до ІІ (Матвіївська, Таврійська, Запорізька, 
Веселівська ЗОШ). Діти шкільного та п’ятирічного віку стовідсотково охоплені 
навчанням. 

Із запровадженням Концепції державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» 1 вересня 2018 року 
першокласники Веселівщини розпочали навчання за новою освітньою 
програмою. Завдяки державній освітній субвенції на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в 
школи району придбано та встановлено сучасні нові меблі, комп’ютерне 
обладнання та копіювальну техніку, мультимедійні засоби навчання, закуплено 
дидактичні матеріали, дошки, килими тощо на загальну суму 886,7 тис. грн. 

На умовах співфінансування з ріхних бюджетів закуплено 2 «шкільних» 
автобуси в Веселівську та Новоуспенівську ОТГ. 

Забезпечувалася організація навчання і виховання дітей з особливими 
освітніми потребами, в тому числі, шляхом створення інклюзивних класів.  8 
дітей з особливими освітніми потребами отримують освіту в загальноосвітніх 
закладах району. Рішенням сесії районної ради від 07.12.2017 № 4 створено КУ 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Веселівської районної ради Запорізької області. 
На оснащення кабінетів ресурсно-інклюзивного центру (комп’ютерна техніка, 
меблі, дидактичний матеріал) використано 125 495 грн. державної субвенції. 
Педагогічні працівники центру проводять роботу з підтримки батьків дітей з 
особливими освітніми потребами у визначенні та отриманні доступу до 
існуючих послуг для забезпечення соціальних, емоційних та освітніх потреб 
своїх дітей. 

 
Заклади культури району свою діяльність у 2018 році спрямовували на 

розвиток здібностей людини та формування і задоволення її культурних потреб.  
Всього в районі 23 заклади культури, з них 10 будинків культури і клубів та 13 
бібліотек. У 2018 році в сільських будинках культури та клубах діяли 76 
колективів художньої самодіяльності, які відвідували 353 чоловіка, в тому числі 
29 дитячих, які відвідували 154 дитини. Протягом року проведено 834 
культурно-масових заходів, з них для дітей – 182. 

На території району розташовано 20 історичних та 46 археологічних 
пам'яток, які перебувають на державному обліку.  
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Медичну допомогу населенню району у 1 півріччі 2018 року надавали: 
центральна районна лікарня та комунальний заклад «Веселівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Веселівської районної ради, до складу 
якого входили 6 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 7 
фельдшерсько-акушерських пунктів та 2 фельдшерські пункти. 

Згідно з частиною 13 статті 16 Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» та відповідно до рішення районної ради № 18 
від 19.04.2018 з 01.07.2018 Веселівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги ліквідовано. Розпочато процес реорганізації сільських медичних 
закладів, створено Новоуспенівську амбулаторію загальної практики сімейної 
медицини, Чкаловську амбулаторію групової практики сімейної медицини, 
комунальне некомерційне підприємство «Веселівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Веселівської селищної ради. До кінця 2018 року 
вся мережа сільських ФАПів та ФП, яка діяла в першому півріччі, збережена.  

З місцевих бюджетів на зміцнення матеріально-технічної бази закладів 
охорони здоров’я спрямовано 865,7 тис. грн. За кошти обласного бюджету 
придбані легкові автомобілі для сімейних лікарів Корніївської та 
Зеленогаївської амбулаторій, комп’ютери та оргтехніка для фельдшерів і 
сімейних лікарів Чкаловської сільської ради, розпочато будівництво нової 
амбулаторії в с. Чкалове за кошти державного бюджету в рамках реалізації 
проекту Президента України Петра Порошенка з розвитку сільської медицини. 

В 2018 році Веселівська центральна районна лікарня надавала об’єм 
медичної допомоги у відповідності до стандартів для вторинного рівня, 
стаціонарна допомога надавалась 100 ліжками (2017 рік – 124 ліжка). Рішенням 
Веселівської районної ради №4 від 13.12.2018 року ліквідовано Веселівську 
центральну районну лікарню послідуючою передачею цілісного майнового 
комплексу комунальному підприємству «Веселівська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування» Веселівської селищної  ради. 

В пріоритетних напрямках роботи райдержадміністрації і надалі 
залишається сприяння стабільного функціонування медичних закладів району. 

 
Протягом 2018 року проводилась робота щодо ефективного виконання 

районного бюджету, який за результатами року виконано по доходах 
загального та спеціального фондів в обсязі 99 166,0 тис.грн., що складає 95,4% 
до затвердженого річного плану.  

Підсумки виконання доходів загального фонду районного бюджету за 
2018 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів) свідчать про те, що план 
виконано на 112,8%, перевиконання становить 364,0 тис.грн. План виконано за 
усіма основними податковими джерелами надходжень, зокрема, по податку і 
збору на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств і плати за 
надання адміністративних послуг. У порівнянні з відповідним періодом 2017 
року надходження зменшилися на 76,9% (на 10 715,8 тис.грн.) і склали 3 216,5 
тис. грн. 

В зв’язку зі створенням Новоуспенівської та Чкаловської об’єднаних 
територіальних громад, відповідно до чинного законодавства, крім доходів, що 
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отримували бюджети до їх об’єднання, зараховується 60% податку на доходи 
фізичних осіб. Раніше цей податок зараховувався до районного бюджету. А 
також, затверджуються обсяги міжбюджетних трансфертів із державного 
бюджету, що сприяло зменшенню надходжень у 2018 році в порівнянні з 2017 
роком на 43 432 тис. грн. або на 30,5%.  

До загального фонду районного бюджету з бюджетів усіх рівнів надійшло 
дотацій та цільових субвенцій на суму 94 815,4 тис.грн., що складає 94,8% до 
затвердженого річного плану і надходження зменшилися у порівнянні з 
минулим роком на 24 251,8 тис.грн. (20,9%) за рахунок зменшення обсягів 
міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (базової дотації, освітньої 
субвенції, субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій). 

За 2018 рік до спеціального фонду районного бюджету надійшло 1 134,1 
тис.грн., в тому числі власних надходжень бюджетних установ - 924,5 тис.грн., 
кошти від відчуження майна - 36,2 тис.грн. і 173,4 тис.грн. іншої субвенції з 
місцевого бюджету. Виконання планових показників за 2018 рік склало 114,5%, 
перевиконано на 143,2 тис.грн. В порівнянні з 2017 роком надходження 
зменшились на 87,2% або на 7 696,3 тис.грн. за рахунок зменшення обсягів 
міжбюджетних трансфертів з різних рівнів бюджетів (субвенції на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, іншої 
субвенції). 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету виконана у сумі 
100 168,6 тис.грн., або 93,8% річних призначень, спеціального фонду – 1379,1 
тис.грн., або 106,5% призначень 2018 року. Обсяг видатків, здійснених із 
загального фонду районного бюджету протягом 2018 року, на 32 994,7 тис.грн. 
(на 24,8%) менше у порівнянні з минулим роком, спеціального фонду – на 7 
995,7 тис.грн. (на 85,3%) менше ніж за 2017 рік. Із загального фонду бюджету 
на захищені статті видатків спрямовано 79 478,3 тис.грн., що на 26 
477,0 тис.грн., (на 25%) менше, ніж за минулий рік. Видатки на оплату праці 
працівників бюджетних установ та нарахування на неї із загального фонду 
бюджету здійснені з урахуванням мінімальної заробітної плати та І тарифного 
розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у сумі 6 750,9 тис.грн., що 
на 18 407,1 тис.грн. (на 73,2%) менше 2017 року; видатки на продукти 
харчування – 70,6 тис.грн., що на 362,4 тис.грн. (на 83,7%) менше, ніж 
показники 2017 року, видатки на соціальне забезпечення (допомоги) – 638,9 
тис.грн., що на 138,7 тис.грн. (на 27,7%) більше порівняно з 2017 роком. На 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 239,4 тис.грн., що на 1 
531,4 тис.грн., (на 86,5%) менше минулого року. Фінансування проведено у 
повному обсязі відповідно до наданих рахунків за спожиті енергоносії; 
кредиторська заборгованість відсутня. 

Питома вага від загального обсягу видатків загального фонду склала на:  
- виплату заробітної плати з нарахуванням – 6,7%; 
- соціальне забезпечення – 70,5%;  
- енергоносії – 0,3%; 
- поточні трансферти місцевим бюджетам – 1,8%; 
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- інші видатки – 20,7% (у тому числі фінансування закладів охорони 
здоров’я за скороченою економічною класифікацією – 19,9%). 

Із загального фонду районного бюджету спрямовано на: 
державне управління – 1 619,8 тис.грн. (95,7% до річного плану), що на 

400,8 тис.грн. (на 19,8%) менше порівняно з 2017 роком; 
освіту – 5 346,6 тис.грн. (80,4% до плану), з них 3 421,7 тис.грн. (64% 

видатків на галузь) за рахунок цільових трансфертів, в порівнянні з минулим 
роком спрямовано на 14 211,9 тис.грн. (на 80,6%) менше; 

охорону здоров’я – 20 802,2 тис.грн. (100% до річного плану), з них 15 
384,3 тис. грн. (74% видатків на галузь) за рахунок цільових трансфертів, що на 
1 491,6 тис.грн. (на 7,7%) більше порівняно з 2017 роком; відповідно до планів 
використання бюджетних коштів на 2018 рік, затверджених розпорядниками 
коштів, Веселівській центральній районній лікарні спрямовано 18 126,2 тис. 
грн. і Веселівському центру первинної медико-санітарної допомоги  – 2 686,1 
тис.грн.; 

соціальний захист населення – 70 316,3 тис.грн. (93,1% до річного плану), 
з них 69244,9 тис.грн. (98,5% видатків на галузь) за рахунок цільових 
субвенцій, що на 5259,6 тис.грн. (на 7%) менше в порівнянні з минулим роком. 

За 2018 рік районним бюджетом отримані такі міжбюджетні трансферти: 
1) з державного бюджету на загальну суму 6 237,3 тис.грн., в т.ч.:  
базова дотація в сумі 303,1 тис.грн.; 
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 4440,1 

тис.грн.; 
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 1452,1 

тис.грн.; 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 42,0 
тис.грн.; 

2) з місцевих бюджетів на загальну суму 88 578,1  тис.грн., в т.ч.: 
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2 980,0 тис.грн.; 

субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету – 29 486,1 тис.грн.; 

субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –             
3 717,1 тис.грн.;  

субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 
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інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка догля-
дає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного 
віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 34 911,3 тис.грн.;  

субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату 
над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 1 049,8 тис.грн.; 

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 9,9 тис.грн.;  

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 134,4 тис.грн.; 

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету – 57,7 тис.грн.; 

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 14 154,8 
тис.грн.; 

субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 213,1 тис.грн.; 

 інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 1 863,9 тис.грн. 
 

Веселівська районна державна адміністрація є розпорядником коштів за 
програмою державного бюджету за КПКВК 7781010 «Здійснення виконавчої 
влади у Запорізькій області», у межах якої здійснюється функціонування 9 
структурних підрозділів райдержадміністрації.  

Затверджена гранична штатна чисельність становить 88 одиниць. Кіль-
кість вакантних посад на звітну дату 9 одиниць або 10,2% від затвердженого 
штату. Затверджені на 2018 рік бюджетні асигнування на виконання бюджетної 
програми (з урахуванням змін) становили 10 389,2 тис.грн., з них: за загальним 
фондом 9 331,7тис.грн., за спеціальним – 1 057,5 тис. грн. 

У межах планових асигнувань загального фонду структура видатків 
склала: 

96 % - фонд заробітної плати з нарахуваннями на оплату праці; 
3,1 % - оплата енергоносіїв та комунальних послуг; 
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0,9 % - інші поточні видатки (придбання паперу, канцелярії, оплата 
послуг зв’язку, поштові витрати, відрядні, тощо); 

капітальні видатки відсутні. 
Фінансування видатків загального фонду здійснено Державним 

казначейством України у повному обсязі. Касове виконання загального фонду 
держбюджету становить 9331,675 тис.грн. (або майже 100% від плану). 

Сума списаних в бюджет залишків невикористаних коштів 0,035 тис.грн. 
– економія коштів з оплати послуг за водопостачання та водовідведення, 
видатки на відрядження. 

Видатки спеціального фонду затверджені в обсязі 1 057,5 тис.грн. 
Касові видатки склали 1 057,5 тис.грн. (або 100% від плану).  
Зміни внесено по коду доходів 25010400 «Надходження бюджетних 

установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого 
майна)».  

Згідно договорів з ТОВ «Укрсервіс М» від 12.12.2017 № 33, від 
19.12.2017 № 45 проведено технічне обстеження комп’ютерної техніки, облад-
нання, електропобутових приладів. На підставі акту прийому-передачі викона-
них робіт вилучено брухт чорних і кольорових металів, кошти в сумі 0,5 тис. 
грн. перераховано на рахунки структурних підрозділів Веселівської райдержад-
міністрації. Касові видатки 0,5 тис.грн. 

По коду доходів 41010600 «Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів» планові показники 1 057,0 тис.грн., в тому числі: 

1) на підставі рішення Веселівської районної ради від 19.04.2018 № 14 
«Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2017 № 11 
«Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами і доповненнями» (планові 
показники 1 022,0 тис. грн., касові видатки 1 022,0 тис. грн.), з них: 

на виконання районної Програми «Програми матеріально-технічної 
підтримки діяльності органів виконавчої влади у Веселівському районі на 2018 
рік» (планові показники 955,0 тис. грн., касові видатки 955,0 тис. грн.)  

на виконання районної Програми «Висвітлення діяльності Веселівської 
районної державної адміністрації та Веселівської районної ради у друкованих 
засобах масової інформації у 2017-2018 роках» (планові показники 67,0 
тис.грн., касові видатки 67,0 тис.грн.) 

2) на підставі договорів з Менчикурівською сільською радою «Про 
надання субвенції» кошти отримані структурними підрозділами Веселівської 
райдержадміністрації для забезпечення належних умов функціонування 
структурних підрозділів райдержадміністрації (планові показники 35,0 тис.грн., 
касові видатки 35,0  тис.грн.) 

Веселівської райдержадміністрацією у 2018 році забезпечено взяття 
фінансових зобов’язань виключно в межах затверджених бюджетних 
асигнувань. Кредиторська заборгованість відсутня. Аналіз виконання 
результативних показників свідчить про забезпечення райдержадміністрацією 
виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в 
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обов’язковому обсязі відповідно до головної мети їх діяльності, стратегічної 
цілі та затвердженого паспорта бюджетної програми. 

 
Веселівська районна державна адміністрація у 2018 році здійснювала 

виконавчу владу в районі і свою роботу спрямовувала на забезпечення 
реалізації на території державної політики у різних сферах і галузях, надання 
державними службовцями райдержадміністрації якісних управлінських та 
адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарювання. Робота з 
персоналом райдержадміністрації проводилась системно у відповідності та на 
виконання Конституції України, Законів України «Про державну службу», 
«Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», інших 
підзаконних актів. 

У 2018 році забезпечено реалізацію змін в Законі України «Про державну 
службу» щодо розподілу повноважень керівника державного органу і керівника 
державної служби в державному органі, зокрема в апараті та структурних 
підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного 
права. 

Штатна чисельність райдержадміністрації на 01.01.2018 року становила 
92 штатні одиниці, з них посад державної служби – 82 од., посад функцій з 
обслуговування – 5 од., інших посад – 5 штатних одиниць.  

З 01 жовтня 2018 року чисельність посад скоротилась згідно із 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.06.2018 № 332 «Про зміну 
граничної штатної чисельності працівників структурних підрозділів районних 
державних адміністрацій» на 4 одиниці і склала 88 штатних одиниць, з них 
посад державної служби – 76 од., посад функцій з обслуговування –  4од., 
інших посад – 8 штатних одиниць. Скорочено 3 посади державної служби (1- 
управління соціального захисту населення, 1 – правління фінансів, 1 – відділ 
економічного розвитку і торгівлі та з питань надання адміністративних послуг) 
та одна посада функцій з обслуговування в управлінні фінансів 
райдержадміністрації. 

Структура райдержадміністрація залишилась без змін у порівнянні із 2017 
роком та складається з апарату (26 шт. од., з них посад державної служби – 18) 
та 8 самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації (62 шт. од., з 
них посад державної служби - 58), з них управління – 2, відділи – 5, служба – 1. 
З восьми самостійних структурних підрозділів 7 мають статус юридичної особи 
публічного права, один – без такого статусу (відділ економічного розвитку і 
торгівлі та з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації). 
Чисельність структурних підрозділів райдержадміністрації та посад керівників 
категорії «Б», відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про державну 
службу», становить не більше третини штатної чисельності 
райдержадміністрації.  

Станом на 01.01.2019 року в райдержадміністрації працює 79 працівників 
різних категорій, з них 67 – державних службовців:  

- за віком: 25% – молодь до 35 років, 49% – 36-50 років, 24% – 51-60 
років, 1% – понад 60 років; 
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- за рівнем освіти: вища (спеціаліст, магістр) – 96%, з них магістрів 
державного управління і державної служби – 10,5%; вища (бакалавр) – 4%; 

- за освітою: 45% – економічна, 19% – педагогічна, 14% – технічна, 9% – 
сільськогосподарська; 7% – юридична; інші – 6 %; 

- за стажем державної служби: до 1 року – 3%; 1-3 роки – 5%; 3-5 років – 
13%; 5-10 років – 18%; 10-17 років – 37%; понад 17 років – 24%;  

- за статтю 85% жінок і 15% – чоловіків. 
Станом на 01.01.2019 року вакантними в райдержадміністрації є 9 посад 

державної служби (на 1 посаду менше ніж на 01.01.2018 року), з них 2 посади – 
в апараті райдержадміністрації, 7 – в структурних підрозділах. Протягом року в 
райдержадміністрації було 15 вакантних посад державної служби, в тому числі 
на які оголошувався конкурс – 11 посад, в тому числі на які оголошувався 
конкурс більше 1 разу – 4 посади. Конкурсною комісією апарату райдержад-
міністрації проведено 2 конкурси на зайняття посад державної служби: на 
категорію «Б» – 1 (два претенденти, не пройшли тестування); на категорію «В» 
– 1 (один претендент, успішно пройшов всі етапи конкурсу, призначений на 
посаду). Загалом у 2018 році укомплектовано 4 посади державної служби: 2 – 
керівником апарату, 2 – керівником структурного підрозділу, з них 2 – за 
результатами конкурсу, 2 – за переведенням. 9 конкурсів потенційних 
претендентів не зацікавили. Згідно Закону України «Про очищення влади» 2 
державних службовця пройшли відповідну перевірку, по одному службовцю 
перевірку запущено. 

Звільнилось у 2018 році 6 держслужбовців, з них 5 – за власною 
ініціативою або за угодою сторін, 1 – в зв’зку із скороченням штату. 

Протягом року 10 державним службовцям присвоєно чергові ранги, з них 
1 – в апараті райдержадміністрації, 9 – в структурних підрозділах.  

Здійснюється системний контроль за встановленням державним 
службовцям райдержадміністрації надбавок за вислугу років на державній 
службі у відповідності до нового законодавства про державну службу.   

Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу» 
проведено оцінювання результатів службової діяльності 63 державних 
службовців у 2018 році, серед яких 59 держслужбовців отримали відмінну 
оцінку, 4 – позитивну. Держслужбовці управління фінансів, соціального 
захисту населення та відділі агропромислового розвитку райдержадміністрації, 
які отримали відмінну оцінку за результатами оцінювання, були премійовані 
згідно чинного законодавства про державну службу. Виплата премії в інших 
структурних підрозділах та апараті райдержадміністрації не здійснювалась. 

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 03.03.2018 
№ 41 «Про організацію і проведення I туру щорічного Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий державний службовець» у Веселівській районній державній 
адміністрації у 2018 році» протягом І півріччя забезпечено проведення в 
районній державній адміністрації І туру Конкурсу, в якому взяли участь 14 
державних службовців, серед яких 3 керівника та 11 спеціалістів.  

За результатами конкурсу в номінації «Кращий керівник» переможцем 
визначено начальника відділу управління соціального захисту населення 
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райдержадміністрації Шалікову Наталію Богданівну, в номінації «Кращий 
спеціаліст» – головного спеціаліста відділу економічного розвитку і торгівлі та 
з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації Бєлікову 
Тетяну Іванівну. Переможці І туру приймали участь у ІІ турі конкурсу «Кращий 
державний службовець» у Запорізькій області і здобули в обох номінаціях треті 
місця. 

З метою покращення якісного складу та підвищення кваліфікації 
державними службовцями райдержадміністрації у звітному періоді взято участь 
у 1 професійній програмі та 6 короткострокових семінарах, тренінгах. Всього 
підвищили кваліфікацію 7 державних службовців, з них в Інституті підвищення 
кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при 
Президенті України – 2 особи, в Дніпропетровському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України – 1 особа, в Запорізькому центрі перепідготовки і 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та 
організацій – 4 особи, в рамках конкурсу «Кращий держслужбовець» – 14 осіб. 
Державні службовці райдержадміністрації у звітному періоді підвищували 
рівень своєї компетентності шляхом участі в галузевих семінарах-навчаннях, 
тренінгах, нарадах, шляхом самоосвіти, участі в онлайн-тестуваннях тощо. 
Щонайменше 50% держслужбовців пройшли та успішно закінчили онлайн-курс 
«Конфлікт інтересів треба знати!» через платформу відкритих онлайн-курсів 
Prometheus з отриманням відповідних сертифікатів. 

В райдержадміністрації вжито ряд заходів щодо запобігання проявам 
корупції. Розпорядженням голови райдержадміністрації № 10 від 23.01.2018 
затверджено План заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України 
«Про запобігання корупції» та здійснення антикорупційних дій у Веселівському 
районі Запорізької області на 2018-2020 роки. Щорічну декларацію за 2017 рік 
шляхом заповнення її форми на офіційному веб-сайті Національного агентства 
з питань запобігання корупції до 01 квітня 2018 року подання 83 суб’єктами 
декларування – трьома керівниками державного органу, 76 держслужбовцями 
райдержадміністрації та 4 особами, що звільнились з державної служби у 2017 
році. Протягом 2018 року звільнились 6 держслужбовців, які подали електронні 
декларації за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, та всі вони 
попереджені про обов’язкове подання електронних декларацій за 2018 рік до 
01.04.2019 року. Питання забезпечення електронними цифровими підписами 
суб’єктів декларування перебуває на постійному контролі.  

 
Отже, підсумовуючи викладене, треба зазначити, що Веселівський район 

працює стабільно, забезпечуються гарантовані державою права і гарантії, 
впровадження секторальних реформ та європейських стандартів життя. 

Діяльність районної державної адміністрації проводиться відкрито та 
гласно, у конструктивній співпраці із адміністративно-господарським активом 
району, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, 
обласною владою і депутатами всіх рівнів, інвесторами. 
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