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ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЗА 2018 РІК 

  Відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації" та   
"Про місцеве самоврядування в Україні" протягом року зусилля 
райдержадміністрації були зосереджені на виконання актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної та районної рад, 
розпоряджень голови обласної державної адміністрації та власних 
розпорядчих документів.  

Діяльність районної державної адміністрації була спрямована на 
реалізацію Програми економічного і соціального розвитку району, 
забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району, 
ефективне використання наявних, трудових та фінансових ресурсів, 
вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення 
соціального захисту населення, розвиток підприємницької діяльності та 
створення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку економічних 
галузей району.  

Було підготовлено і внесено на розгляд районної ради проекти цільових 
програм, що передусім стосувалися, розвитку громади, соціального захисту 
населення, проектів бюджету району та інші.   

За оцінкою результатів соціально-економічного розвитку міст і районів 
Запорізької області за підсумками 9 місяців 2018 року, яку проводить обласна 
державна адміністрація, Великобілозерський район займає 10 місце в 
загальному рейтингу, в тому числі по напрямках: 

Промисловість та розрахунки за енергоносії – 8 
Розвиток сільського господарства – 3 
Державні фінанси – 14 
Споживчій ринок – 10 
Населення та ринок праці – 10 
Захист прав дитини – 16 
Житлово-комунальне господарство та будівництво житла - 15 

 
БЮДЖЕТ   

За 2018 рік до загального фонду районного бюджету надійшло 17,5 
млн.грн. доходів (з урахуванням  трансфертів), що становить 94,2 відсотків  до  
плану на звітний період.   

Надходження власних доходів становить 139,0 тис.грн., або 109,3 % до 
річного плану (127,2 тис.грн.). 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету  за 2018 рік  
склала 20,2 млн.грн., що  становить 94,6  % до  затвердженого  плану.     

У повному обсязі  здійснено фінансування установ на заробітну плату 
працівникам, спожиті  енергоносії та інші видатки, пов’язані з утриманням 
установ.  

В т.ч. 



Видатки на утримання виконавчого апарату районної ради  - 719,0  
тис.грн.;  

На соціальний захист та соціальне забезпечення   - 16,9 млн. грн.;  
Інші заходи у сфері засобів масової інформації – 28,5 тис.грн.; 
Інші дотації з місцевого бюджету – 232,5 тис.грн. 
Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально - 

економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 
818,7 тис.грн. 

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 554,4 тис.грн. 

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 1,3 тис.грн. 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 
року – 247,5 тис.грн. 

Інші субвенції з місцевого бюджету  заг фонд - 452,5 тис.грн., спец. фонд 
– 358,0 тис.грн.  

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів – 269,8 тис.грн.  

Протягом 2018 року  з резервного  фонду  районного бюджету кошти не  
направлялись. 

 
Субвенції  з Державного бюджету 

 1. Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких  нечистот 
надійшла у сумі 754,5 тис. грн. Кошти субвенції використанні в повному 
обсязі, повернення не було. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 
року складала  - 42 тисячі 534 гривні. 
 2. Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу   
2 мільйони 646 тисяч 535 гривень. Кошти субвенції використанні в повному 
обсязі. Повернення не було. Кредиторської заборгованості немає. 

3. Субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 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, та допомоги по догляду за 
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, 
компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  
надійшла в сумі 12 мільйонів 637 тисяч 790 гривень. Кошти субвенції 
використанні в повному обсязі, повернення не було. Кредиторської 
заборгованості немає. 



4. Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення  
батькам - вихователям і прийомним батькам по наданню соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші 
ходять за дитиною” надійшла в сумі 549 тисяч 181 гривня. Кошти субвенції 
використанні в повному обсязі, повернення не було. Кредиторської 
заборгованості немає. 

5. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, 
яке проживає на території зони спостереження надійшло 818 тисяч 700 
гривень. 

 
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС  

    Найбільшу питому вагу в структурі економіки району займає аграрний 
сектор. На території району працюють 9 сільськогосподарських підприємств,   
53 фермерських господарства. 

За результатами збирання ранніх зернових культур з площі 13,3 тис. га,  
одержано валовий збір 47,5 тис. т. урожайність 35,7 ц/га. ( по області  - 23,5 
ц/га).  

Найбільшого показника урожайності ранніх зернових культур досягли 
господарства – ТОВ «Імені Гагаріна» - 62,0 ц/га., ТОВ «Преображенське» - 
52,7 ц/га., ТОВ «Агрофірма ім.Ватутіна» - 41,0 ц/га. 
 Зібрано урожай  пізніх зернових культур з площі – 1,6 тис. га. одержано 
валовий збір 17,2 тис. т. урожайність 108,4 ц/га. 
 Зібрано урожай технічних культур з площі – 8,2 тис.га, одержано 
валовий збір 19,5 тис. т., урожайність 23,7 ц/га. 

Посіяно  озимих  культур під урожай 2019 року на площі  11,5 тис. га.  
 В районі тваринництвом займаються  4 сільськогосподарські 
підприємства із них вирощуванням великої рогатої худоби займається одне 
господарства, вирощуванням свиней займається 3 господарства.    
 Станом на 01.01.2019 в сільськогосподарських підприємствах 
налічується 1705 гол. ВРХ в т.ч. корів 618 голів, надоєно молока на 1 фуражну 
корову 5197 кілограм. Поголів’я свиней становить 10808 голів.    
 Середня заробітна плата одного працівника в сільському господарстві  
збільшилася на 985 грн, (17,5  %) проти відповідного періоду минулого року 
та становить на 01.01.2019 року 6610 грн. Заборгованість із заробітної плати 
відсутня. 

В районі було проведено захід «Врожай – 2018» із залученням органів 
виконавчої влади, правоохоронних органів та органів місцевого 
самоврядування.   

Всього моніторингу підлягало – більше 41 тисячі гектар 
сільськогосподарських земель.   
 За результатами проведеного моніторингу створено зведений 
електронний реєстр земель сільськогосподарського призначення. 
 Про виявлені факти порушення земельного законодавства, а саме зміну 
цільового призначення земельних ділянок та використання земельних ділянок 
без правовстановлюючих документів матеріали направлені до органів  



фіскальної служби, правоохоронних органів, облдержадміністрації та 
Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області. 
  

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
За результатами комплексної оцінки (рейтингу) результатів соціально-

економічного розвитку міст і районів Запорізької області по показнику 
«Промисловість та розрахунки за енергоносії» за підсумками 9 місяців 2018 
року район посів 8 місце. 

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

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

Вироблено  всього продукції  в натуральних одиницях, ЗАТ  «Старт»: 
- олія  –  51,1 тонн, шрот – 97,4 тонн. З 2018 року розпочато 

виробництво пілетів, за звітній рік вироблено 62 тони. 
Протягом звітного періоду Великобілозерським ЕЦ водопостачання 

видобуто 51,86 тис. м³ води.  
Крім того приватні підприємства та підприємці здійснюють 

забезпечення населення твердим побутовим паливом. 
 

ПІДПРИЄМНИЦТВО 
Свою діяльність у сфері підтримки малого підприємництва 

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

Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Великобілозерського району на 2018 рік, сфера малого 
підприємництва в районі в 2018 році становила: 60 малих підприємств, 53 
фермерських господарства та 142 підприємців-фізичних осіб (що на рівні 
відповідного періоду 2017 року). 

Районним центром зайнятості надаються консультації для безробітних 
щодо відкриття власної справи та вибору галузі малого підприємництва. За 
рахунок коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття, районним центром зайнятості населенню 
протягом 2018 року одноразова допомога по безробіттю для організації 
підприємницької діяльності не надавалась. 

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

ТОРГІВЕЛЬНІ  ПОСЛУГИ 
Станом на 01.01.2019 в районі діє 60 торгових точок, загальною 

торговельною площею 2,9 тис. м2, 5 об’єктів побутового обслуговування, 2 
підприємства сфери ресторанного господарства, функціонує 1 торгова точка 
«Ринок». Найбільшу питому вагу в структурі  товарообороту займають 
фізичні особи – підприємці. 



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

Райдержадміністрація сприяє в організації та проведенні виставок та 
ярмарок, до участі в яких постійно залучаються суб’єкти малого 
підприємництва. Щосуботи відбувається виїзна торгівля вирощеною 
підприємцями власною продукцією (м’ясною та овочевою). В 2018 році  
відбулося 52 продовольчих ярмарки. Також,  в жовтні 2018 року підприємці 
від Великобілозерського району приймали участь в Покровській ярмарці, яка 
проходила у м. Запоріжжя. 

За 2018 рік забезпечено проведення 48 моніторингів цінової ситуації по 
територіях району, що дозволяє своєчасно запобігати необґрунтованому 
підвищенню цін на основні продукти харчування.  

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

Інформаційна підтримка розвитку малого підприємництва через засоби 
масової інформації відбувається за рахунок інтернет-ресурсу. На офіційному 
веб-сайті Великобілозерської райдержадміністрації (http://vbeloz.gov.ua) 
створено сторінку для інформування підприємців району. На ній 
розміщуються інформаційні та довідкові матеріали. 

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

За заявками райдержадміністрації від місцевих жителів та сільської ради 
здійснюється замовлення та постачання на територію району ТОВ 
«Запоріжспецтрансгаз» скрапленого газу в балонах. Відповідно до 
проведеного моніторингу населенням за 2018 рік було спожито аукціонного 
газу 26,082 тон, кількість зареєстрованих абонентів - 2415 осіб. 

Відпускна ціна 1 балону вагою 21 кг аукціонного газу з 01.12.2018 
становить - 420 грн., комерційного газу з 17.12.2018 – 600 грн.  

 
ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

Регулярні пасажирські перевезення на міжміських та приміських 
внутрішньообласних маршрутах загального користування забезпечують 
представники автопідприємств м. Енергодар та м. Запоріжжя за договорами, 
що укладаються із Запорізькою облдержадміністрацією. Станом на 21.01.2019 
року маршрутна мережа району складає 15 маршрутів. Через автостанцію 
райцентру за добу здійснюється 8 міжміських та 7 приміських 
автопасажирських маршрути. 

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

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Протягом 2018 року на території району за рахунок коштів Державного 

та місцевих бюджетів Великобілозерською сільською радою реалізовано ряд 
соціальнозначущи проекти. З них: 



- Капітальне будівництво водопровідної мережі по вулиці 
Мелітопольській с.Велика Білозерка  Великобілозерського району 
Запорізької області - 678,334 тис. грн. (за рахунок сільського бюджету); 

- Реконструкція водозабору артезіанської свердловини для 
водозабезпечення соціальних об´єктів по вул. Червонофлотська с.Велика 
Білозерка Великобілозерського району Запорізької області – 683,117 тис. грн. 
(610,830 тис. грн. кошти Державного та 72,287 тис. грн. співфінансування за 
рахунок сільського бюджету); 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, 
яке проживає на території зони спостереження: 

- Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулицях Садовій, 
Пархоменка с. Велика Білозерка, Великобілозерського району, Запорізької 
області – 1370,611 тис. грн. (1113,841 тис. грн. кошти даної субвенції та 
256,770 тис. грн. співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів).  

- Поточний ремонт водопроводу по вул. Гоголя від буд. № 4 до буд. 
№14 с. Велика Білозерка, Великобілозерської сільської ради 
Великобілозерського району Запорізької області - 75,000 тис. грн.; 

- Поточний ремонт Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів №5 Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району 
Запорізької області с. Велика Білозерка, вул. Пархоменка, 65 - 178,903 тис. 
грн. (81,900 тис. грн. кошти даної субвенції та 97,003 тис. грн. 
співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів). 

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

- Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Дніпровській, 
Бригадній с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької 
області – 900,000 тис. грн.; 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад: 

- Реконструкція водопровідної мережі по вулицях Промисловій, 
Гагаріна, Гвардійській, Студентській, Юності, Перемоги, Пархоменка, 
Чевонофлотській, Покровській, Річній с. Велика Білозерка 
Великобілозерського району Запорізької області – 6000,000 тис. грн. (в 
поточному році 4844,200 тис. грн. кошти даної субвенції та 1155,800 тис. грн. 
співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів).  

Відповідно до Програми сприяння виконанню депутатських 
повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017 - 2020 роки, на 
підпорядкованій території протягом року, реалізовано ряд проектів та заходів 
на 934,600 тис. грн. 

За рахунок коштів сільського бюджету проведено капітальних на 
2435,674 та поточних 1929,521 тис. грн. ремонтів доріг комунальної власності. 

В 2018 році розпочато роботу з підготовки документації для 
будівництва 2-х сонячних електростанцій, площею 17,8 та 26,3 га. відповідно. 
Відповідні роботи планується розпочати після розробки документації. 
Замовник робіт ТОВ «САН ВАТ». Реалізація даного проекту забезпечить 



збільшення дохідної частини місцевого бюджету та створить нові робочі 
місця. 

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

На офіційному сайті райдержадміністрації розміщено інвестиційний 
паспорт району та проектні інвестиційні пропозиції (на Державній та 
англійській мові) з метою залучення потенційних інвесторів.  

Пріоритетним  напрямом залишається  вирішення  соціальних  проблем  
в районі шляхом впровадження проектів, спрямованих на поліпшення 
соціально-побутових умов жителів сільських населених пунктів, ремонт  
доріг, ремонт та оснащення закладів освіти та  культури,  благоустрій  тощо.   

Для реалізації даних проектів були залучені кошти бюджетів всіх рівнів: 
Державного, обласного та сільського. 

 
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Райдержадміністрацією розроблена та затверджена рішенням районної 
ради від 10.03.2016 № 20 районна Програма з охорони довкілля, 
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки у Великобілозерському районі на 2016-2019 роки. 

Відповідно до даної Програми в 2018 році за рахунок коштів обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища, реалізовано захід: 

- розчищення, відновлення та підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму річки Велика Білозерка на території 
Великобілозерського району Запорізької області. Розроблення проектно-
кошторисної документації - 496,013 тис. грн.  

- Проведена робота з отримання екологічних висновків: 
- реконструкція гідротехнічної споруди (гребля), яка розташована на 

річці Велика Білозерка (водосховище Качкарівське) Великобілозерського 
району Запорізької області; 

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

- придбання машини для збору, транспортування та складування 
твердих побутових відходів (грейдера) для Великобілозерської сільської ради 
Великобілозерського району Запорізької області; 

Також, райдержадміністрацією до облдержадміністрації надано перелік 
природоохоронних заходів  з пакетом документів, які необхідно реалізовувати 
в 2019 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища: 

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

- придбання машини для збору, транспортування та складування 
твердих побутових відходів (грейдера) для Великобілозерської сільської ради 
Великобілозерського району Запорізької області; 



- придбання сміттєвозу для збору та транспортування побутових 
відходів для для Великобілозерської сільської ради Великобілозерського 
району Запорізької області. 

Проведена робота з ДП «УкрРиба» щодо наявного технічного стану 
гідротхнічних споруд «Білозерка» № 1 та «Білозерка» № 2 (греблі), що 
входять до складу нагульних ставків (Качкарівський та Новопетрівський). 

За інформацією ДКБ облдержадміністрації завершено будівництво 
полігону твердих побутових відходів (станом на 20.01.2019 року готується 
документація щодо передачі даного об’єкта в комунальну власність 
Великобілозерської сільської ради). 

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

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 
Державним реєстратором речових прав на нерухоме майно за 2018 рік 

було проведено 1223 реєстраційних дій. 
Із них 520 державної реєстрації права власності, 587 похідного речового 

права (право оренди ) на земельні ділянки, змін в державному реєстрі речових 
прав – 116.  

Державним реєстратором постійно надається роз’яснення, щодо 
переліку документів, необхідних для державної реєстрації прав, а також 
формування та зберігання реєстраційних справ. 

Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 
проведено: 

- державних реєстрацій фізичних осіб-підприємців -17; 
- державних реєстрацій юридичних осіб -7; 
- державної реєстрації змін до відомостей  про фізичну особу-

підприємця, що містять в державному реєстрі -8; 
- державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що 

містять в державному реєстрі -60; 
- державної реєстрації припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця -23; 
- державної реєстрації припинення юридичної особи -7; 
Видано витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань -81. 
Державним реєстратором прийнято та оброблено 203 заяви юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців, та протягом цього періоду надано 62 
консультацій відвідувачам, щодо процедури проведення держаної реєстрації. 

За державну реєстрацію було справлено адміністративний збір в сумі  
126,100 тис. грн. які надійшли до районного бюджету. 

 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

Велику увагу райдержадмінстрацією приділено соціальному захисту 
населення. Прийнято та оброблено 937 заяв на призначення житлових 



субсидій. Профінансовано субсидій  2771,9 тис.грн. Крім того погашено 
заборгованість 2017 року у повному обсязі (416,9 тис.грн.).  

Також  164  сім’ї отримали державну допомогу, згідно з Законом 
України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” на 
загальну суму 4245,4 тис. грн.  

Допомогу згідно з Законом України „Про державну допомогу сім'ям з 
дітьми” надано: 

 допомога при народженні дитини – 244  сім’ї  на суму  3579,5 тис. 
грн.;  

 у зв'язку з вагітністю і пологами – 38 одержувачам на суму 58,5 тис. 
грн.;  

 на дітей, що перебувають під опікою чи піклуванням – 8 сім’ям на 
суму 564,4 тис. грн.;  

 одиноким матерям – 116 одержувачам на суму 1921,6 тис. грн.; 
Державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів 

виплачено 3 сім'ям на суму 11,2 тис. грн. 
Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування,  та грошове забезпечення прийомним батькам  отримало 2 сім'ї  
на суму  - 549,2 тис. грн.   

Відповідно до основних положень Закону України "Про державну 
соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю" 79  одержувачам виплачено державну соціальну допомогу на 
суму 1673,8 тис. грн. 

Допомогу по догляду за особами з інвалідністю 1, 2 групи, внаслідок 
психічного розладу, отримує 13 одержувачів на суму 258,2 тис.грн. 

Компенсацію фізичним особам які надають соціальні послуги особам з 
інвалідністю, громадянам похилого віку, які потребують постійного 
стороннього догляду,  отримали 21 одержувач на суму 43,8 тис.грн. 

В цілому по всім видам допомог профінансовано 12914,6 тис.грн. для 
688 одержувачів.  

Ведеться робота з учасниками АТО щодо направлення їх на 
психологічну, професійну реабілітацію та санаторно-курортне оздоровлення. 
Протягом   року оздоровлено 1 учасника бойових дій, який приймав участь в 
антитерористичній операції в санаторії «Кирилівка». Один учасника бойових 
дій пройшов психологічну реабілітацію в санаторії «Верховина».    

Слід зазначити, що для санаторно-курортного оздоровлення та 
психологічної реабілітації не було обмежень в кількості путівок, але не було 
бажаючих учасників АТО. 

В 2018 році пільги на житлово- комунальні послуги, електроенергію та 
централізоване постачання холодної води в розмірі 75% від норм споживання 
отримували щомісяця 69 учасників бойових дій АТО, та 100%-ву пільгу один 
інвалід, який приймав участь в АТО.   

62 учасника бойових дій, та інвалід 3 групи, отримали компенсацію на 
тверде паливо та скраплений газ на загальну суму – 124,0 тис. грн. 

Крім того, всі пільгові категорії населення користуються пільгами на  
житлово- комунальні послуги  та отримують компенсацію на тверде паливо та 
скраплений газ, в  2018 році - 180 пільговиків отримали компенсацію на 
тверде паливо та скраплений газ на загальну суму 335,6 тис.грн. 



Пільгові категорії населення отримують пільги з послуг зв'язку (інваліди 
другої світової війни, учасники війни, члени сімей загиблих (померлих), 
учасники бойових дій, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 2 категорія) та 
користуються пільговим безоплатним проїздом на приміському сполученні  с. 
Велика Білозерка – м. Енергодар (інваліди I-IIгрупи, діти інваліди, діти 
сироти, позбавленні батьківського піклування, учасники бойових дій). 

Протягом 2018 року 220 учасникам бойових дій з державного бюджету 
виплачено разову грошову допомогу до Дня Перемоги на загальну суму – 
212,8 тис.грн.  

До Дня захисника України в жовтні   69 учасникам бойових дій, які 
приймали участь в антитерористичній операції, відповідно до районної 
програми «Назустріч людям» виплачено матеріальну допомогу в  розмірі по 
1500 грн. на загальну суму – 103,5 тис. грн., а також відповідно до обласної 
програми «Назустріч людям» виплачено по 500,00 грн. кожному, на загальну 
суму – 34,5 тис. грн. Крім цього, за рахунок цієї програми щомісячно 
виплачувалась допомога інваліду війни, який приймав участь в 
антитерористичній операції в розмірі 500,00 грн.  

Крім того, відповідно до районної програми «Назустріч людям» виплачено 
матеріальну допомогу в  розмірі по 1500 грн.: 

 учасникам бойових дій до Дня Перемоги у другій світовій війні 
1941-1945 років - 6 чол. на загальну суму 9,0 тис.грн.; 

 учасникам бойових дій на території інших держав до Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав -  22 чол. на 
загальну суму 33,0 тис. грн.; 

 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
до Дня Чорнобильської трагедії – 11 чол. на загальну суму 16,5 тис.грн. 

21 учаснику бойових дій в АТО відшкодовано компенсацію витрат, 
пов’язаних з розробленням проектної документації із землеустрою для 
відведення земельної ділянки для особистого селянського господарства, на 
загальну суму – 53,4 тис.грн. 

Також, оздоровлено 1 інваліда війни, 1 інваліда загального 
захворювання.  

В 2018 році на обліку в управлінні перебувало 22  внутрішньо 
переміщених осіб, з них отримували допомогу на проживання 7 осіб на 
загальну суму 96,9 тис.грн. 

Проводилась робота по оздоровленню дітей пільгових категорій. Влітку   
діяло 5 пришкільних таборів з денним перебуванням. Видатки на харчування 
дітей пільгових категорій склали 48,3 тис.грн., кошти виделено із бюджету 
Великобілозерської сільської ради. В  таборах   оздоровилось 101 дитина 
пільгових категорій. 

Крім того, протягом оздоровчої кампанії 2018 року було оздоровлено за 
рахунок коштів державного та обласних бюджетів: в ДП «Міжнародний 
дитячий  центр «Артек» -  9 дітей пільгових категорій, в УДЦ «Молода 
гвардія» - 5 дітей пільгових категорій, в ДЗОВ «Факел» - 10 дітей пільгових 
категорій, в ДЗОВ «Лісова пісня» 1 дитина пільгової категорії, в ДЗОВ 
«Меотида» 6 дітей пільгових категорій, в ДЗОВ «Аіст» 2 дітей пільгових 
категорій. За рахунок коштів районного бюджету в ДЗОВ «Лазурна райдуга» 
2 дітей пільгових категорій. 



Протягом року було забезпечено наповнення Централізованого банку 
даних з проблем інвалідності. Внесено 70 індивідуальних програм 
реабілітації, видано 41 направлення особам з інвалідністю на забезпечення 
засобами реабілітації. 

Особи та діти з інвалідністю забезпечуються засобами реабілітації для їх 
соціальної інтеграції відповідно до потреби. В 2018 році забезпечено 2 дитини 
з інвалідністю та 1 особу з інвалідністю 4 кріслами колісними, 2 жінки ліфами 
після мастектомії, 1 особу з інвалідністю 1 парою взуття, 1 особу з 
інвалідністю ходунками, 1 особу з інвалідністю пахвовими милицями, 1 особу 
з інвалідністю палицею. Також здійснено предоплату для 1 дитини з 
інвалідністю системи ортезів на хребет 

В 2018 році 1 особу з інвалідністю та дві особи похилого віку 
влаштовано в спеціалізовані інтернатні заклади. 
 

ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ 
В службі у справах дітей на первинному обліку перебуває 31 дитина, це 

діти які залишились без батьківського піклування, діти-сиріти та діти, 
позбавлених батьківського піклування. З них в сімейних формах виховання 
перебуває 25 дітей, що становить 80.6%. Протягом 2018 року 9 дітей троє 
набули статусу дітей-сиріт та шість дітей отримали статус - позбавлених 
батьківського піклування .  

У Великобілозерському районі функціонує 1 прийомна сім’я та 1 
дитячий будинок сімейного типу, у яких проживають та виховуються 9 дітей. 
Прийомними батьками та батьками-вихователями створено належні умови 
для повноцінного виховання, проживання та гармонійного розвитку дітей. 
Сім’ї регулярно отримують державну соціальну допомогу та використовують 
її за призначенням: діти мають хороше харчування, в достатній кількості 
забезпечені одягом, взуттям, шкільним приладдям.. Працівники служби у 
справах дітей спільно з представниками інших компетентних служб 
систематично відвідують дані сім’ї з метою перевірки та контролю за 
дотриманням усіх умов для належного проживання, виховання, навчання 
тощо. 

На кінець 2018 року на профілактичному обліку в службі у справах 
дітей перебували 34 дитини, що виховувалися у 11 сім’ях, які опинились у 
складних життєвих обставинах. З метою покращення ситуації у сім’ї, 
відновлення її виховних функцій,  протягом 2018 року проведено 22 рейди: 
«Здоровий побут», «Діти вулиці», «Бездоглядна дитина» та обстежено 130 
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. За результатами 
вивчення ситуацій, які склалися у цих сім’ях, до Центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді направлено 9 повідомлень про необхідність організації 
соціального супроводу. 

Служба у справах дітей здійснює також організаційне забезпечення 
діяльності постійно діючої Комісії з питань захисту прав дитини, засідання 
якої відбуваються щомісяця. Протягом 2018 року проведено 14 засідань 
комісій на яких розглянуто 57 питань що стосуються соціального захисту 
дітей. 

Протягом року службою у справах дітей райдержадміністрації було 
прийнято участь в 12 судових засіданнях, під час яких розглядалися питання  



відібрання дітей від батьків без позбавлення їх батьківських прав, 
позбавлення батьків батьківських прав та захист прав неповнолітніх.  

У 2018 році, відповідно до районної Програми захисту прав дітей, 
організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення 
соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства 
та запобігання соціальному сирітству у Великобілозерському районі на 2017-
2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 14.04.2017№4, зі 
змінами: 

1) забезпечено участь дітей пільгових категорій в обласних заходах з 
нагоди: 

- Міжнародного Дня захисту дітей – 26 дітей; 
- Новорічних та різдвяних - 27 дітей; 
2) придбано та вручено 520 солодких новорічних подарунків дітям 

пільгових категорій. 
 

ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
За рахунок коштів обласного бюджету по Програмі розвитку 

автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2018 рік 
виконано роботи з ліквідації ямковості на  автомобільних дорогах загального 
користування, а саме: О080307 Велика Білозерка – Верхній Рогачик, С080301 
Новопетрівка – Гюнівка, С080305  /Т-08-10/ - Суворове на площі 1062,2 м². 
 В травні та листопаді 2018 року райдержадміністрацією спільно з 
представниками філії «Камянсько-Дніпровський райавтодор» та  відділу 
безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Запорізькій області 
проведено обстеження експлуатаційного стану автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, за результатами якого складено 
акти обстеження та відомості інвентаризації, в яких відображено всі виявлені 
недоліки, а також перевірено готовність філії до утримання доріг у зимовий 
період. За результатами обстеження до облдержадміністрації надано 
пропозиції з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення.  
 Протягом року здійснювався моніторинг щодо забезпечення 
безбар’єрного доступу маломобільних груп населення до будівель і 
приміщень закладів та установ загального користування. 
 

МОБІЛІЗАЦІЙНА ТА ОБОРОННА РОБОТА 
Спільно з Енергодарським об’єднаним міським військовим комісаріатом 

було організовано роботу щодо інформування населення району з питань 
розвитку Збройних Сил України, їх комплектування військовослужбовцями за 
контрактом, забезпечено призов до Збройних Сил України. 

 
Відповідно до Указу Президента України від 26.11.2018 № 393/2018 

«Про введення воєнного стану в Україні» з метою створення належних 
побутових умов для розгортання 113 батальйону територіальної оборони та 
проведення навчальних зборів в період дії воєнного стану 
райдержадміністрація в межах надання шефської допомоги передала 
матеріальні цінності, а саме: 



- придбано та передано 20 тепловентиляторів на суму 18354 грн., 
мінібашту на суму 3700 грн.; 

- передано: 35 ліжок на суму 5530 грн., 20 матрасів — 716 грн., 14 
конвекторів — 2774 грн.; 

- паливно-мастильні матеріали на суму 3870 грн., 
- оплачено за надані послуги на суму 4850 грн. 
Всього — 39624 грн. 
Крім того, відповідно до Указу Президента України від 11.02.2016       № 

44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» та 
на  виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 26.10.2017 № 
570 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, 
Національної гвардії Украйни та Державної прикордонної служби України, 
які дислокують на території області» Великобілозерський район здійснює 
шефство над військовими частинами А3309 (військовий госпіталь) Збройних 
Сил України та 3033 Національної гвардії Украйни. 

В межах надання шефської допомоги військовому госпіталю було 
зібрано кошти придбано і передано лікарські засоби на сумму 3,265 тис.грн. та  
зимові автомобільні шини.  

АРХІВНА СПРАВА 
 
Станом на 01.01.2018,  в архівному відділі, на зберіганні знаходилось 

4222 справи 31 фонду. Протягом 2018 року до архівного відділу на зберігання 
надійшло 549 справ постійного зберігання, 5 справ з кадрових питань 
(особового складу), 8 справ тимчасового зберігання. Передано до Державного 
архіву Запорізької області 372 справи постійного терміну зберігання 2 фондів. 
Станом на 01.01.2019, в архівному відділі райдержадміністрації, на зберіганні 
знаходиться 4399 справ управлінської документації, в тому числі 200 справ 
тимчасового терміну зберігання та 120 справ з кадрових питань (особового 
складу), 29 фондів з № 1 до № 67. 
 Протягом звітного періоду, архівним відділом Великобілозерської 
райдержадміністрації, проведено 6 комплексні, 2 тематичні і 2 контрольні 
перевірки в установах, підприємствах, організаціях району. За результатами 
перевірки встановлено, що умови зберігання та рівень упорядкування 
документів знаходяться в належному стані, але відсутні охоронні та пожежні 
сигналізації в архівосховищах установ. На підставі перевірок складені довідки 
про перевірки з рекомендаціями встановити охоронні та пожежні сигналізації, 
в тих кімнатах в яких зберігаються документи віднесені до Національного 
архівного фонду.  

На  виконання Програми здійснення контролю за наявністю, станом та 
рухом документів Національного архівного фонду та таких, що підлягають 
включенню до нього, на 2009-2019 рр. за звітний період були здійсненні: 

а) перевірки наявності документів в установах району: 
– кількість перевірених установ – 5; 
– кількість перевірених справ – 383; 
– кількість відсутніх справ – 0; 
б) перевірки наявності документів в архівному відділі 

райдержадміністрації: 
–  перевірених фондів – 6; 



–  кількість перевірених справ – 883; 
–  кількість відсутніх справ – 0. 

 За результатами перевірки встановлено, що кількість документів НАФ, які 
знаходяться на зберіганні відповідають кількості документів зазначених в 
облікових документах, відсутніх документів не виявлено. 
  Представлено на затвердження експертно-перевірній комісії Державного 
архіву Запорізької області описів постійного зберігання на 342 справ, з 
кадрових питань (особового складу) на 177 справ, тимчасового терміну 
зберігання на 8 справ, акти про вилучення для знищення справ, не внесених до 
НАФ 3 установ району на 3998 справ, номенклатур справ 3 установ на 587 
статей. Рівень упорядкування документів в установах джерелах 
комплектування архівного відділу Великобілозерської райдержадміністрації 
становить 85%. 
 03.10.2018 начальника архівного відділу залучено до семінару з 
працівниками райдержадміністрації з питання «Вимоги до оформлення справ, 
що підлягають архівному зберіганню». 
 Проведено каталогізація документів – опрацьовано 15 справ Ф. №1, 
Ф.№47 (Великобілозерська райдержадміністрація, Великобілозерська районна 
рада) складено 100 карток. 

Архівним відділом Великобілозерської райдержадміністрації 
впроваджено 2 автоматизованих бази даних: 

– список сільськогосподарських підприємств району; 
– список ліквідованих установ, які зберігаються в трудових архівах 

сільських рад району. 
 Протягом звітного періоду з нагоди 27-ї річниці незалежності України та 
100-річчя відродження української державності, в період з 20 по 31 серпня 
2018 року, працівниками архівного відділу райдержадміністрації організовано 
виставку «Українська державність: Відродження. 100 років», яка була 
проведена у фойє Великобілозерської районної державної адміністрації. На 
виставці представлено 13 експонатів (виставкові плакати, макети), 
підготовлені для експонування Укрдержархівом. Також, експонати виставки 
були розміщені на офіційному сайті Великобілозерської райдержадміністрації 
Запорізької області у рубриці «Новини» (http://vbeloz.gov.ua/news/15-24-46-21-
08-2018; «Архівні документи про встановлення українського 
державоутворення»). 

Протягом 2018 року проведено 11 засідань експертної комісії архівного 
відділу райдержадміністрації на яких погоджено документи юридичних осіб-
джерел формування НАФ архівного відділу Великобілозерської районної 
державної адміністрації: 

– 11 описів справ постійного зберігання на 342 справи; 
– 9 описів справ з кадрових питань (особового складу) на 177 справ; 
– 1 описи справ тимчасового зберігання на 8 справ; 
– номенклатури справ  3 установ на 587 справ; 
– 3 акти про виділення до знищення справ (документів), що не 

підлягають зберіганню 3 установ на 3998 справ; 
– 12 інструкцій з діловодства; 
– 2 положень експертної комісії. 



 Дводцяти трьом установам надано методичну допомогу з питань 
впорядкування документів, складання описів справ, історичних довідок, 
номенклатур справ, актів на знищення документів та підготовки справ для 
передачі на постійне зберігання до архівного відділу. 

Протягом 2018 року, до архівного відділу, надійшло та зареєстровано 20 
звернень громадян. Всього, за результатами  запитів, надано 23 архівні 
довідки. Тематикою соціально -  правових запитів переважно було видача 
довідок, щодо рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування  
з питань «аграрної політики і земельних відносин», «житлової політики», 
«праці та заробітної плати». 

Також, до архівного відділу, звернулося 22 користувача архівних 
документів, видано 190 справ. Тематика: рішення органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, накази з основної діяльності, штатні розписи 
установ, статистична звітність, виборча документація.  

В зв’язку з ліквідацією: 
– Відділу економічного розвитку, торгівлі та державної реєстрації 

Великобілозерської районної державної адміністрації; 
– Відділу освіти, культури і туризму,молоді та спорту 

Великобілозерської районної державної адміністрації 
– Великобілозерського районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді; 
– Великобілозерського районного центру зайнятості; 

Начальником архівного відділу райдержадміністрації надано консультаційно-
методичну та практичну допомогу в упорядкуванні справ (складання описів 
справ постійного зберігання, кадрових питань (особового складу), 
тимчасового зберігання, історичної довідки установи), складанні актів про 
вилучення для знищення документів не віднесених до НАФ, в формуванні 
справ та підготовки їх для передачі на постійне зберігання до архівного 
відділу райдержадміністрації та на тимчасове зберігання до трудових архівів 
району.  
  

АДМІНІСТРАТИВНІ  ПОСЛУГИ 
До переліку адміністративних послуг, що надаються через центр 

надання адміністративних послуг, включено послуги, передбачені 
розпорядженням Кабінету Міністрів України № 523-р від 16.05.2014 р. 
Перелік адміністративних послуг включає 83 послуги (в 2016 році до переліку 
було включено 45 послуг). Участь у роботі ЦНАП приймають 7 суб’єктів 
надання адміністративних послуг, а саме: Великобілозерський районний 
сектор Державної міграційної служби України в Запорізькій області (1 
послуга), відділ у Великобілозерському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Запорізькій області (16 послуг), відділ економічного 
розвитку, торгівлі та державної реєстрації  Великобілозерської 
райдержадміністрації (12 послуг), Головне управління державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області (1 послуга), 
Управління Держспоживслужби у Великобілозерському районі (2 послуги), 
Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області (48 послуг), 
Управління соціального захисту населення Великобілозерської 
райдержадміністрації (3 послуги). 



Станом на 01.01.2019 року через  центр надання адміністративних 
послуг райдержадміністрації надано  653 послуги.  

У сфері Державної міграційної служби: 
1. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при 

досягненні 25 – та 45 – річного віку –182; 
У сфері Держгеокадастру: 
1. Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність 

та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями –10 . 
2. Видача витягу з технічної документації щодо визначення 

нормативно грошової оцінки земельної ділянки – 181. 
3. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з ДЗК – 

25. 
4. Видача витягу з ДЗК про земельну ділянку – 239. 
У сфері соціального захисту населення:  
1. Призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг – 15. 
У сфері Управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у Запорізькій області : 
1. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані 

зі змінами в установчих документах -1. 
Під час розгляду справ адміністраторами ЦНАП розглянуто 119 справи 

про скоєння адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст.  197 та ст. 
198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з них 1 справа 
направлено на розгляд до Великобілозерського районного суду,   118 справи 
розглянуто адміністраторами ЦНАП самостійно  та накладено  на 
правопорушніків адміністративне стягнення. 

Велику частину роботи адміністраторів ЦНАП райдержадміністрації 
займає надання консультацій відвідувачам, щодо порядку надання 
адміністративних послуг. Так протягом 2018 року адміністраторами ЦНАП 
надано 517 консультацій щодо отримання адміністративних послуг. 
Консультації надаються як особисто адміністратором у разі звернення 
заявника, а також телефонним зв’язком.  

 
РЕЄСТР ВИБОРЦІВ 

Протягом звітного періоду організаційно-правова робота відділу була 
спрямована на виконання покладених на нього завдань, а саме:  
- забезпечення ведення Реєстру, що передбачало проведення організаційно- 
правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення 
запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних 
даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах та у спосіб, що 
встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та правовими 
рішеннями розпорядника Реєстру (ЦВК), з використанням візуального та 
автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних 
Реєстру;  

– ведення обліку усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та 
за формою, що встановлені розпорядником Реєстру (ЦВК);  

– здійснення щомісячного поновлення бази даних Реєстру, 
опрацювання відомостей за результатом запиту;  



– підготовку та проведення перших виборів старости сіл Гюнівка, 
Зелена Балка, Новопетрівка, Качкарівка Великобілозерської с/р 04.03.2018 
року; 

– виготовлення іменних запрошень та списків виборців для 
проведення перших виборів старости сіл Гюнівка, Зелена Балка, 
Новопетрівка, Качкарівка Великобілозерської с/р 04.03.2018 року; 

– забезпечення взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку 
та захисту інформації України для захисту Реєстру у процесі його ведення, 
встановлення на її вимоги пожежно-охоронної сигналізації у приміщенні 
відділу;  

– здійснення інших функцій відповідно до законодавства, необхідних 
для виконання покладених на відділ завдань.  

На виконання цих завдань у 2018 році відділом ведення Державного 
реєстру виборців апарату райдержадміністрації було проведено 12 
щомісячних поновленнь бази даних Державного реєстру виборців та 1 
поновлення під час виборчого процесу.  

Суб’єктами надання відомостей періодичного поновлення до відділу 
ведення Державного реєстру виборців було надано 126 відомостей 
періодичного поновлення, які були вчасно 100% опрацьовані. 

Крім того під час проведення періодичних поновлень відділом було 
самостійно сформовано та опрацьовано 18 ініціативних відомостей 
періодичного поновлення. 

При опрацюванні поданих та ініціативно сформованих відомостей 
періодичного поновлення було видано 250 наказів керівника відділу ведення 
державного реєстру виборців. З них: 

вибуття виборців — відмітка - 17; 
внесення запису — 53; 
внесення змін до запису — 54; 
зміни за зверненями ВВ — 63; 
зміни у ВА при змінах в геонімах/будинках — 1; 
знищення записів у реєстрі, термін зберігання яких минув — 62. 
Зроблено 6 запитів до суб’єктів надання відомостей періодичного 

поновлення з метою перевірки персональних даних  - 31 виборця. 
Опрацьована інформація про 38 осіб, які містяться в указах Президента 

щодо набуття/втрати ними громадянства України.  
Опрацьовано 5 заяв виборців. З них: 
включення до Реєстру — 3 заяви; 
зміна виборчої адреси — 2 заяви. 
Проведено підготовку до перших виборів старости сіл Гюнівка, Зелена 

Балка, Новопетрівка, Качкарівка Великобілозерської с/р 04.03.2018 року. 
Сформовано, роздруковано та передано до 3 дільничних виборчих комісій 
іменні запрошення виборцям, попередній та уточнений списки виборців для 
проведення голосування. 

На виконання плану заходів Комплексної системи захисту інформації 
(КСЗІ), затвердженого Службою розпорядника Реєстру, адміністратором 
безпеки відділу виконано 537 перевірок стану КСЗІ, виконано 10 робіт з КСЗІ 
та проведено випробування КСЗІ органу ведення Державного реєстру 
виборців відповідно до типової Програми та Методики проведення 



випробувань КСЗІ органу ведення Державного реєстру виборців у зв’язку з 
встановленням у примішенні відділу пожежно-охоронної сигналізації. 

Оцінка стану справ та роботи відділу за Методикою розрахунку оцінки 
роботи відділу ведення Державного реєстру виборців у 2018 році за даними 
служби розпорядника реєстру склала 4 бали за п’ятибальною шкалою. 

Оскаржень дій ВВ ДРВ та посадових осіб відділу у судах не було. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 

 
Структура райдержадміністрації 

Чисельність працівників райдержадміністрації складає 67 штатних 
одиниць, з них 59 – державні службовці. На сьогодні до структури районної 
державної адміністрації входить апарат, чисельністю 24 штатні одиниці, 9 
структурних підрозділів (43 штатні одиниці).  

Станом на 31.12.2018 в райдержадміністрації та структурних 
підрозділах 12 вакантних посад. 

В апараті і структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом 
юридичної особи публічного права протягом 2018 року, проведено 10 засідань 
конкурсних комісій. За результатами проведених конкурсів укомплектовано 6 
вакантних посад державної служби.  

В 2018 році 17 державних службовця пройшли навчання в рамках 
підвищення кваліфікації.  

В березні – квітні 2018 року 8 державних службовців прийняли участь в 
I турі щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець. 
Переможцем в номінації «Кращий керівник» визначено Лизюру Юрія 
Юрійовича – начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та державної 
реєстрації райдержадміністрації та в номінації «Кращий спеціаліст»  – Цьопу 
Тетяну Сергіївну - головного спеціаліста відділу організаційної роботи та з 
питань діловодства і контролю апарату райдержадміністрації. 

Станом на 31.12.2018 в райдержадміністрації та структурних 
підрозділах працює 3 магістра державного управління, а один 
держслужбовець вступив на навчання до магістратури державної служби 
Запорізького національного університету. 

В 2018 році в райдержадміністрації 41 державний службовець пройшли 
оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. За 
результатами оцінювання 13 державних службовців отримали відмінну 
оцінку, 28 державних службовців – позитивну оцінку. 

 
РОБОТА АПАРАТУ 

Організаційна інформація 
Всього в 2018 році проведено 5 засідань колегії (2017 - 4). Розглянуто 

17 питань (2017 - 12), із них - 14 запланованих та 3 додаткових. За 
результатами розглянутих питань видано 15 розпоряджень голови 
райдержадміністрації.  

Серед основних питань, що розглядались на засіданнях колегії у 2018 
році: про стан виконавської дисципліни, її зміцнення та удосконалення 
організації контролю, про результати роботи по зверненням громадян. Для 



ефективної роботи з кадрами обговорювалось питання про стан кадрової 
роботи, дотримання вимог чинного законодавства про боротьбу з корупцією.  

З метою підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади та 
забезпечення їх високої відповідальності застосовується така форма роботи 
колегії, як заслуховування звітів керівників структурних підрозділів 
райдержадміністрації та територіальних органів.  

Так, протягом 2018 року на колегіях райдержадміністрації виступив 
начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації з 
питаннями «Про підсумки проведення весняно-польових робіт в районі» 
(колегія №2) , «Про підсумки збирання ранніх зернових культур» (колегія №4) 
та «Про стабілізацію і нарощування поголів’я корів, збільшення виробництва 
продукції тваринництва (колегія № 1, 5).  

Також, на колегії № 3 було заслухано інформацію начальника 
Енергодарського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області з питанням «Про стан дотримання законодавства про 
працю страхувальниками по Великобілозерському району». Актуальним 
залишається питання щодо стану ринку праці в районі, по якому 
поінформував начальник відділу сприяння зайнятості у  Великобілозерському 
районі (колегія №1).  

На засідання колегії №2  було винесено питання «Про результати 
обстеження об’єктів соціальної інфраструктури району щодо забезпечення 
надійності та безпеки їх експлуатації», а на колегії №5 «Про забезпечення 
надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури на 
території району». Доповідач – начальник управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації. Стан виконавської дисципліни у 
Великобілозерській райдержадміністрації обговорювався на колегії №2, 5. 
Про підсумки оздоровчої кампанії мова йшла на колегії № 4. 

В цілому, колегіальний орган спрацював ефективно. 
 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 
Керівництвом райдержадміністрації протягом 2018 року проведено 50 

прийомів, із них: 16 виїзних прийомів громадян та 34 особистих прийомів у 
приміщенні райдержадміністрації, прямих «гарячих» телефонних лінії зв’язку 
– 10. З метою посилення контролю за станом роботи зі зверненнями громадян 
здійснено 5 перевірок на дотримання вимог Закону України «Про звернення 
громадян».   

Серед категорій населення, що звертаються до райдержадміністрації 
переважають працюючі та селяни. У зверненнях, які надійшли до 
райдержадміністрації протягом поточного року порушено 77 питань: аграрної 
політики і земельних відносин - 30 (38,9 % від загальної кількості), 
соціального захисту - 24 (31,1 % від загальної кількості), охорони здоров`я – 4 
(5,1 % від загальної кількості), комунального та дорожнього господарства - 5 
(6,4 % від загальної кількості), житлової політики 1 (1,2 % від загальної 
кількості), освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та 
інтелектуальної власності - 6 (7,7 % від загальної кількості), діяльності органів 
місцевого самоврядування - 1 (1,2 % від загальної кількості), інші питання - 6 
(7,7% від загальної кількості). Із 77 звернень позитивно вирішено – 24 (31,1 
%), надано відповідні роз’яснення – 53 (68,8 %). 



У Великобілозерському районі діє «Великобілозерське бюро правової 
допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги з метою створення належних умов для 
отримання малозабезпеченими громадянами обсягу правових знань та 
навичок у їх застосуванні. Протягом 2018 року надано безоплатної вторинної 
правової допомоги на 36 звернень та проведено усних консультацій з 
роз’ясненням чинного законодавства 742 громадянам. 

 
ВИКОНАВСЬКА ДИСЦИПЛІНА 

Головою райдержадміністрації за 2018 рік видано всього 754 
розпорядження (у 2017 році - 688): із них з основної діяльності 313 (у 2017 -
378) та 441 - з кадрових питань (310– у 2017).  

Станом на 30.12.2018 всього отримано документів – 2617, з них: 
       - розпоряджень голови облдержадміністрації–164(взято на контроль - 67); 

– листів від облдержадміністрації – 2453, на контролі знаходяться 925; 
– постанов Кабінету Міністрів України – 2; 
Надійшло термінових та негайних документів: терміново - 89 (за 

аналогічний період 2017 року-128), негайно – 37 (в 2017 - 52) документів. 
Протягом 2018 року перевірено 2626 листів, з них 64 повернуто на 

доопрацювання. Також, проведено перевірку 37 Справ на розпорядження 
голови облдержадміністрації та «Контрольних папок» на розпорядження 
голови райдержадміністрації. Зауваження та недоліки усунено виконавцями в 
зазначений термін; 45 перевірок стану контрольної діяльності та виконавської 
дисципліни в структурних підрозділах райдержадміністрації (у 2017 - 48 
цільових перевірок); проведено моніторинг виконання 9 розпоряджень голови 
облдержадміністрації та відповідних розпоряджень голови 
райдержадміністрації, виданих на виконання указів та доручень Президента 
України в райдержадміністрації.  

Райдержадміністрацією забезпечується гласність у роботі та висвітленні 
своєї діяльності у місцевих засобах масової інформації. На сесії районної ради 
затверджена районна Програма висвітлення діяльності районної державної 
адміністрації та районної ради засобами масової інформації на 2018-2019 роки 
із загальним фінансуванням 70,0 тис.грн.  

Протягом року в регіональній газеті «НОВИНИ ДНЯ» було надруковано 
85 публікацій. Активно запрацювали офіційні сайти райдержадміністрації, 
органів місцевого самоврядування (районної та сільської рад). На них, перш за 
все,  висвітлюється інформація про діяльність в районі двох гілок влади, 
рішення, святкові заходи до великих державних свят, соціальні проблеми, 
культурне життя району, про благодійну діяльність для бійців АТО, роботу 
волонтерів, сільгосппідприємств та фермерських господарств району, 
результати жнив, тощо. 


