
Звіт  
голови Мелітопольської районної державної адміністрації  

про проведену роботу у 2018 році 
 

Робота Мелітопольської районної державної адміністрації протягом 
2018 року була спрямована на забезпечення збалансованого соціально-
економічного розвитку району, ефективного використання наявних ресурсів, 
сприяння залученню інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки, 
вирішення актуальних проблем району, поліпшення добробуту та  
соціального захисту населення.  

 
Фінанси 
 
Зведений бюджет. 
Протягом 2018 року до загального фонду зведеного бюджету 

Мелітопольського району надійшло 124 644,6 тис. грн. власних надходжень. 
Виконання становить 107,8% до річного плану. Перевиконання (у 
співставних умовах) складає 9 037,8 тис. грн.  

Найбільший відсоток (більше ніж 120%) виконання досягли такі 
сільські ради, як  Новгородківська с/р (1210,1%) та Полянівська с/р  (128,2%) 
та Терпіннівська с/р (126,0%). 

Найбільш наповнюючими джерелами дохідної частини місцевих 
бюджетів є: 

- податок та збір на доходи  фізичних осіб (надійшло 63 300,7 тис. грн. 
– 50,8  % обсягу надходжень загального фонду 2018 року); 

- єдиний податок (надійшло 30 873,9 тис. грн. – 24,8 %); 
- плата за землю (надійшло 18 515,1 тис. грн. - 14,8 %); 
- акцизний податок (надійшло 8 371,9 тис. грн. – 6,7 %); 
- інші надходження (надійшло 3 583,0 тис. грн. – 2,8 %). 
 
Фактичні надходження по податку на доходи фізичних осіб за 2018 

рік склали 63 300,7 тис. грн.. Виконання складає 109,6 %. У порівнянні з 2017 
роком надходження зменшилися на 4 458,5 тис. грн. Темп росту 93,4%.   

Зменшення надходжень відбулося у зв’язку із переведенням військової 
частини А 1736 до іншої області. Зменшення фактичних  надходжень 2018 
року по податку у порівнянні з 2017 роком становить 13 496,5 тис. грн. (або 
на 86,4% менше). 

 
Фактичні надходження єдиного податку за 2018 рік склали 30 873,9 

тис. грн.,   або 116,0 % річного плану. В порівнянні з 2017 роком за звітний 
період надійшло на 3 902,1 тис. грн. більше. Темп росту склав 114,5 %.  

Збільшення надходжень пояснюється підвищення мінімальної заробітної 
плати у січні 2018 року  з 3200 грн. до 3723 грн. 
    



 2

Фактичні надходження плати за землю за 2018 рік склали 18 515,1 
тис. грн. Відсоток виконання  101,5 %. Темп росту фактичних надходжень 
2018 року до попереднього склав 102,0 %, або на 365,4 тис. грн. більше. 

Це досягнуто за рахунок: 
- проведення роботи місцевими органами влади з інвентаризації 

земельних ділянок, наданих у користування та оренду; 
- перегляду розміру орендної плати в бік її збільшення, виходячи із 

реальної вартості земель та переукладення договорів.;   
- укладанням нових договорів оренди землі.  
 
Районний бюджет. 
До загального фонду районного бюджету за 2018 рік з урахуванням 

трансфертів надійшло  408 159,2 тис. грн., що на 1 297,5 тис. грн. більше, або 
на 0,3 % надходжень 2017 року. 

Власні доходи районного бюджету склали 63 419,5 тис. грн. Виконання 
річного плану становить 109,6%. Перевиконання складає 5 541,8 тис. грн. У 
порівнянні з 2017 роком надходження зменшилися на 4 613,7 тис. грн., 
приріст склав 93,2%. 

                                                                                                                         
Міжбюджетні трансферти. 
Протягом 2018 року до районного бюджету надійшло 344 739,7 тис. 

грн. міжбюджетних трансфертів, а саме: 
- дотація – 12 857,7 тис. грн.; 
- інші дотації – 6 222,6 тис. грн; 
- на відшкодування вартості лікарських засобів – 1 500,6 тис. грн.; 
- освітня субвенція – 87 867,5 тис. грн.; 
- медична субвенція – 39 355,0 тис. грн.; 
- для придбання житла для дитячих будинків – 861,6 тис. грн.; 
- для придбання житла для сімей загиблих осіб – 529,0 тис. грн.; 
- особам з особливими освітніми потребами – 409,9 тис. грн.; 
- субвенція на забезпечення освіти «Нова українська школа» - 1814,3 тис. 

грн.; 
- на проведення виборів депутатів – 200,0 тис. грн.; 
- за рахунок освітньої субвенції – 5 267,3 тис. грн.; 
-  за рахунок медичної – 6 858,1 тис. грн.; 
- пільги та субсидії населенню – 98 870,1 тис. грн.; 
- допомога сім’ям з дітьми – 74 363,5 тис. грн; 
- субвенція з місцевих бюджетів на утримання доріг – 300,0 тис. грн.; 
- інші субвенції – 7 462,5 тис. грн.  

 
Видатки. 

 
Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету з урахуванням 

цільових субвенцій з державного бюджету та обласного бюджету виконана в 
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обсязі 472 413,9 тис. грн, або на 93,6 % до плану на 2018 рік, з урахуванням 
внесених змін, та на 103,7 % до виконання бюджету 2017 року. 

У минулому році заробітна плата працівникам установ соціально-
культурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням введення нового 
рівня мінімальної заробітної плати. Також у повному обсязі здійснені 
розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії, медикаменти та 
продукти харчування. 

Обсяг видатків загального фонду зведеного бюджету з урахуванням 
змін збільшився у порівнянні з минулим роком на 3,7 %. У тому числі 
збільшився обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями (на 19,0 %), на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв (на 13,6 %), на продукти 
харчування (на 0,4 %). Зменшення видатків відбулося на медикаменти (на 
11,0 %), на поточні трансферти населенню відбулося зменшення (на 4,7 %). 

За рахунок коштів загального та спеціального фондів районного 
бюджету профінансовані видатки на реалізацію 37 районних програм на 
загальну суму 8 773,3 тис. грн, що на 1 759,4 тис. грн менше, ніж у 2017 році. 

 
 
Розвиток економіки району 
Головне місце в економіці Мелітопольського району посідає 

агропромисловий комплекс. 
Площа ріллі, яка знаходилася в обробітку сільгосппідприємств, 

включаючи фермерів, у 2018 році становить 76,4 тис. га, в тому числі 
фермерських господарств — 13,7 тис. га.  

За 2018 рік в агропромисловому комплексі району отримано, за 
оперативними даними, валової продукції у постійних цінах 2010 року 280 
млн. грн що на 4,7 % більше програмного показника на 2018 рік. 
 Сільськогосподарськими підприємствами Мелітопольського району у 
2018 році отримано зерна у вазі після доробки  115,5 тисяч тонн, що на  4,9 
% більше програмного показника на 2018 рік (програма 2018р. — 110,1 тис. 
тонн). Урожайність зернових культур в поточному році склала 29,1 ц/га.   

Валове виробництво олійних культур у 2018 році становить 45,5 тис. 
тонн, що на 3,4 відсотка більше програмного показника.  

По соняшнику валове виробництво становить 28,4 тис. тонн, на рівні 
програмного показника. В останні роки в Мелітопольському районі 
збільшується виробництво альтернативних олійних культур – сої, ріпаку, 
гірчиці та льону. Валове виробництво сої склало 16,4 тис. тонн проти 15,1 
тис. тонн у 2017 році, урожайність сої — 34,8 ц/га, що становить 106% до 
минулорічного показника. 
  Сільгосппідприємствами району у 2018 році отримано 503 тони овочів 
та 49 тонн картоплі. 

Мелітопольський край — регіон садівництва. За останні роки стабільно 
просліджується тенденція нарощування виробництва плодово-ягідної 
продукції. Так, за 2016-2018 роки в підприємствах району посаджено 178 
гектарів молодих багаторічних насаджень, 46 гектарів ягідників та 10,5 
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гектарів виноградників. Валове виробництво плодово-ягідної продукції у 
2018 році склало 6887 тонн, що на 33 % більше минулорічного показника та 
на 38% перебільшує програмний показник. 
 Для вирощування врожаю сільськогосподарських культур у 2018 році 
підприємствами району придбано 18,6 тис. тонн мінеральних добрив, що на 
рівні показника 2017 року. Використано 15,0 тис. тонн, внесено в середньому 
по 62 кг/га діючої речовини мінеральних добрив на гектар посіву. 
 Підприємствами агропромислового комплексу району у 2019 році 
прогнозується отримати 112,6 тис. тонн зерна. Для цього восени 2018 року 
посіяно всього 33,2 тисяч гектарів озимих культур, із них 31,8 тис. га озимих 
культур на зерно, 225 га, на корм та 1151 гектар озимого ріпаку. Посіви 
озимого клину дали сходи в повному обсязі, та  знаходяться  в доброму та 
задовільному стані. 
 

Тваринництво.  
В галузі тваринництва функціонує чотири сільгосппідприємства з 

розведення та утримання поголів’я великої рогатої худоби молочного 
напрямку. Підприємство ПП «Могучий» має статус племінного підприємства 
з розведення великої рогатої худоби червоної степної породи. Підприємства 
ТОВ «АФ «Мир», ПП «Цареводарівка», ФГ «Мрія-1991» —  молочно-товарні 
господарства. За 2018 рік господарства реалізували 130 голів телят 
населенню. Район має другий показник у Запорізькій області по чисельності 
поголів’я ВРХ.  Підприємства за 2018 рік реалізували 2329 тонн молока та 
1202 тонн м’яса.   

 Також працює десять підприємств з розведення та вирощування 
свиней, два підприємства займаються вівчарством і одне підприємство 
відгодівлею птахів-бройлерів. В районі надаються якісні сервісні послуги з 
штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, у приватному секторі 
працює 17 пунктів. 

У 2018 році  підприємства з розведення свиней отримали 9497 голів 
поросят, що на 2560 голів більше ніж у 2017 році, також свинарські 
господарства реалізують населенню для розведення і вирощування 
племінних поросят. За 2018 рік реалізовано 1540 голів поросят. 

Сільгосппідприємства за 2018 рік реалізували на забій 568 тонн 
свинини у живої вазі. 
 Підприємство ТОВ «Трейд» з відгодівлі птахів-бройлерів за 2018 рік 
реалізувало на забій 347 тонн птиці.  

За оперативними даними сільгосппідприємств за 2018 рік  виплата 
орендної плати за земельні паї власникам земельних часток (паїв) становить 
67,7 млн. грн., що на 19% більше ніж у 2017 році. Відсоток виплати орендної 
плати  від нормативно грошової оцінки землі по підприємствам коливається 
від 3% до 6%. 

В аграрному комплексі, як головному секторі економіки, задіяно біля 
1,6 тис. осіб працездатного населення 
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За даними пенсійного фонду за 2018 рік середньомісячна заробітна 
плата працівників сільськогосподарських підприємств становить 5641 грн., 
що більше минулорічного показника на 23,6 % (за 2017 рік — 4564,5 грн). 

                              
Промисловість         
У промисловості району визначним видом діяльності залишається 

виробництво запасних частин та устаткування (ТОВ «Мелітопольський завод 
автотракторних запчастин», ПП «Магістр», ТОВ «Мрія», ТОВ 
«Мелітопольський механічний завод», ПП «Таврія Турбо Плюс»).  

За 11 місяців 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 
323,99 млн грн (майже на рівні до аналогічного періоду 2017 року). 
Продовжують нарощувати обсяги виробництва та реалізації підприємства 
харчової промисловості (ТОВ «Соцінновація» та ПП «Кіпаріссервіс 2013»).   

В районі діє Комплексна програма розвитку малого і середнього 
підприємництва в Мелітопольському районі на 2017–2018 роки, 
пріоритетними завданнями якої є комплексне вирішення питань розвитку та 
підтримки малого і середнього підприємництва в межах повноважень 
районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
поліпшення економічних показників господарської діяльності суб’єктів 
малого і середнього підприємництва, збільшення внеску підприємницьких 
структур району у забезпечення зайнятості населення, створення нових 
робочих місць, підвищення активності малого і середнього підприємництва у 
процесі становлення громадянського суспільства.  

За даними Мелітопольської об`єднаної державної податкової інспекції 
Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області       
кількість фізичних осіб — підприємців, які зареєстровані як платники 
податків, у 2018 році склала 1968 осіб.  

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, за інформацією 
Головного управління статистики у Запорізькій області, станом на 01.01.2019 
склала 97 одиниць. 

Площа сільськогосподарських угідь фермерських господарств 
становила 14,133 тис. га. 

У Мелітопольському районі діє 247 підприємств всіх форм власності:     
14 — середніх, 233 — малі, з них 194 мікропідприємства. 

Згідно дислокації діючої мережі підприємств роздрібної торгівлі, 
ресторанного господарства та побутового обслуговування на території 
Мелітопольського району станом на 01.01.2019 діє 204 продовольчі магазини 
та кіоски, 66 непродовольчих магазинів та кіосків, 29 об`єктів ресторанного 
господарства, 20 суб’єктів господарювання здійснювали побутове 
обслуговування населення. 

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом у районі 
здійснюється по 25 маршрутам, які станом на 01.01.2019 обслуговують 
6 автотранспортних підприємств та 2 фізичних осіб підприємців.  

За 2018 рік перевезено 487,3 тис. пасажирів. Перевезений обсяг 
вантажів у 2018 році становить 55,6 тис. тонн.  
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 Житлово-комунальна господарство 

В районі працює 10 підприємств, які надають житлово-комунальні 
послуги, у тому числі послуги з водопостачання надають 9 підприємств, 
водовідведення — 3 підприємства, утримання будинків, споруд та 
прибудинкових територій — 3 підприємства, 6 — із збору та вивезення 
твердих побутових відходів.  
           Підприємствами житлово-комунального господарства району за 2018 
рік було надано послуг населенню на суму 17285,663 тис. грн, в тому числі з 
послуг водопостачання та водовідведення — на суму 13450,093 тис. грн, з 
послуги утримання будинків, споруд та прибудинкових територій — на суму 
935,229 тис. грн, з послуги по вивозу ТПВ (сміття) — на суму 2900,341 тис. 
грн.   В порівняні з минулим роком надання усіх послуг збільшено на 15,0 %. 
           За  2018 рік підприємствами житлово-комунального господарства 
піднято води з артезіанських свердловин у кількості 1240,0 тис.м3, відпущено 
води всім споживачам 992,6 тис.м3. Втрати питної води склали 20,0 %. 

У житлово-комунальному господарстві району протягом поточного 
року за рахунок коштів районного, місцевих бюджетів органів місцевого 
самоврядування, коштів підприємств житлово-комунального господарства, а 
це  близько 4,5 млн. грн, виконувались роботи з ремонту насосного 
обладнання, водопровідних мереж, свердловин, покрівель житлових будинків. 
Окремо, на підготовку об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону 
2018-2019 років, було витрачено 5,3 млн. грн.  

Всі об’єкти соціальної та комунальної сфери були вчасно підготовлені 
до опалювального сезону 2018-2019 років. 

На умовах співфінансування районного бюджету та бюджетів сільських 
рад здійснювалась реалізація заходів із забезпечення сталої роботи об’єктів 
водопостачання. 
          Були освоєні кошти по реалізації проекту «Реконструкція очисних 
споруд та каналізаційних мереж с.Фруктове Мелітопольського району» 
(замовник ДКБ ОДА). Споруда введена в дію. 

Розроблено проектно-кошторисну документацію (з отриманням 
позитивних експертних звітів) у сфері водопостачання та водовідведення: 
— «Реконструкція мережі водопостачання с-ща Трудове Мелітопольського 
району Запорізької області», замовник Новомиколаївська сільська рада; 
— «Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них в селищі 
Фруктове», замовник Фруктовська сільська рада; 
— районний проект «Енергозбереження – ключове завдання комунальних 
перетворень у Мелітопольському районі». 
       Усі вони включені до регіональної «Програми з підвищення рівня 
енергоефективності Запорізької області на 2016–2020 роки», затвердженої 
рішенням сесії обласної ради від 31.05.2016 № 6 та до регіональної цільової 
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програми «Питна вода Запорізької області» на 2012-2020 роки, затвердженої 
рішенням сесії обласної ради від 31.05.2012 № 10. 

 
 
Охорона навколишнього середовища 

Протягом звітного періоду реалізовано заходів на загальну суму    
1202,340 тис. грн, в т.ч.: 

— з фондів охорони навколишнього природного середовища селищної, 
сільських рад, об’єднаних територіальних громад профінансовано 
природоохоронних заходів на загальну суму 225,386 тис. грн;  

— з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 
— на загальну суму 976,954 тис. грн. 

З метою охорони та раціонального використання водних ресурсів за 
рахунок обласного екологічного фонду проводилась реконструкція 
каналізаційних мереж і споруд на них в селищі Садове Новенської сільської 
ради. 

Приділялась увага створенню водоохоронних насаджень вздовж річок 
Мелітопольського району: 

— р. Арабка на площі 0,03 га за кошти ПП Гущин І. М.; 
— р. Молочна на площі 6,6 га за кошти ДП «Мелітопольське 

лісомисливське господарство». 
На постійному опрацюванні та контролі у райдержадміністрації 

знаходиться питання щодо ліквідації несанкціонованих звалищ відходів на 
території району. 

Силами сільських рад, об’єднаних територіальних громад за участю 
представників філії Мелітопольської ДЕД ДП «Запорізький облавтодор» 
здійснюється санітарна очистка придорожніх смуг та лісосмуг, перехресть 
автодоріг державного і місцевого значення. 

ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство» проводить заходи 
з охорони тваринного світу: підгодівля диких тварин, включаючи біотехнічні 
заходи. 

У 2018 році за рахунок коштів місцевих бюджетів здійснено 
озеленення на суму 256,24тис. грн: 

— Новобогданівською об’єднаною територіальною громадою  
Новобогданівської сільської ради — 2,211 тис. грн; 

— Новгородківською сільською радою — 2,13 тис. грн; 
— Новенською сільською радою — 173,776 тис. грн; 
— Семенівською сільською радою — 12,780 тис. грн; 
— Терпіннівською сільською радою — 28,0 тис. грн; 
— Фруктовською сільською радою — 8,7 тис. грн. 
На виконання Програми  щодо заходів зі збереження природно-

заповідного фонду за рахунок коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища розроблено проекти землеустрою з 
організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду: 
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— парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення 
«Парк Еліта» Терпіннівської сільської ради (20,052 тис. грн); 

— парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення 
«Цілющі джерела» на території Терпіннівської сільської ради (18,655 тис. 
грн); 

— ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб Патріарх» на 
території Терпіннівської сільської ради (16,737 тис. грн). 

Впроваджуються технології сортування та роздільного збирання 
твердих побутових відходів у населених пунктах району. 

Новобогданівською сільською радою об’єднаної територіальної 
громади придбано контейнери для збору твердих побутових відходів (7 
комплектів баків).  

Щорічно в закладах освіти проводиться просвітницька робота зі 
збереження Мелітопольського краю екологічно-безпечним та естетично-
привабливим, з формуванням у молоді світогляду, спрямованого на охорону 
довкілля. 

Також в 2018 році за рахунок обласного екологічного фонду придбано 
машини для сміттєвоз для збору, транспортування твердих побутових 
відходів (в кількості дві одиниці) для КП «Райсільскомунгосп» 
Мелітопольської районної ради. 

 
Капітальні інвестиції та будівництво 
 
Обсяг капітальних інвестицій за 9 місяців 2018 року — 122,2 млн грн 

(83 % до аналогічного періоду минулого року). Переважну більшість коштів 
(майже 70 %) складають власні кошти сільськогосподарських товариств та 
фермерських господарств, в основному — придбання сільськогосподарської 
техніки, машин.  
 Завдяки тісній співпраці райдержадміністрації з 
облдержадміністрацією на будівництво газопроводу середнього тиску від 
села Полянівка до села Мар’ївка у минулому році були виділені кошти з 
обласного бюджету у сумі   500 тис. грн. До кінця року всі заплановані 
будівельні роботи завершені, кошти освоєні в повному обсязі.  

У 2018 році розпочато нове будівництво комплексу будівель та споруд: 
фотогальванічна електростанція «СКІФІЯ-СОЛАР-1» на території 
Костянтинівської сільської ради (за межами населених пунктів). Загальний 
обсяг залучених інвестицій передбачає понад 10 млн дол США.  

Розвиток житлового будівництва, як і у попередні роки, продовжується 
індивідуальними забудовниками шляхом залучення кредитних ресурсів через 
КУ «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на 
селі». Через засоби масової інформації проводиться постійна робота з 
населенням району щодо можливості залучення коштів обласного фонду на 
індивідуальне житлове будівництво. 
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Утримання мережі доріг 
В 2018 році значна робота проведена по ремонту автодоріг. 
Для виконання ремонтних робіт на автодорогах комунальної власності 

за рахунок місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування виконано 
робіт на суму 2926,124 тис. грн; на грейдерування (утримання доріг) 
витрачено 2061,831 тис. грн.  

На 600 тис. грн, виділених з місцевих бюджетів, виконано ремонт 
автомобільних доріг загального користування району (Новобогдівська ОТГ, 
Новгородківська, Терпіннівська сільські ради). 

На окремих ділянках здійснено поточний ремонт доріг загального 
користування автодороги С081012 Високе–Новгородківка та автомобільної 
дороги О081028 (М-18) – Троїцьке. 

Протягом останніх років значно збільшилося фінансування на 
проведення ремонтних робіт у дорожньому господарстві. Якщо у 2014 році за 
рахунок лише коштів субвенції з державного бюджету виконано ремонти 
доріг на суму 416,2 тис. грн, то у 2018 році дана сума зросла до 26 млн. грн. 

 
 

Будівництво та містобудування 
 Протягом 2018 року продовжилася робота щодо розроблення та 
затвердження генеральних планів з планами зонування. До вже затверджених  
генеральних планів із планами зонування селищ Садове, Зелене, Нове, 
Відродження, сіл Данило-Іванівка, Костянинівка, Обільне, Тащенак, 
Терпіння долучилося с. Мордвинівка. В стадії розробки знаходяться 
генеральні плани з зонінгами сіл Новопилипівка, Рівне, Троїцьке.  
 

Надання адміністративних послуг населенню 
Районною державною адміністрацією постійно ведеться організаційна 

робота щодо територіального наближення адміністративних послуг до 
суб’єктів звернень. 

За 2018 рік через центр надання адміністративних послуг при 
Мелітопольській райдержадміністрації надано 5658 адміністративних послуг  
(із них 3791 заявників звернулись безпосередньо до центру для подачі заяв та 
1867 для отримання результатів електронних послуг). 
 Державним реєстратором відділу надання адміністративних послуг та 
державної реєстрації райдержадміністрації протягом року проведено 
наступну роботу: 
— у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (обтяжень, 
інших речових прав), видано 480 довідок на суму 39,6 тис.грн; 
 — у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
— 15 довідок.  
 В рамках екстериторіальності до архіву для зберігання реєстраційних 
справ від суб’єктів державної реєстрації, нотаріусів, центрів надання 
адміністративних послуг державним реєстратором за 2018 рік прийнято 4020 
документів (3473 з питань державної реєстрації нерухомого майна та 547 з 
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питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
Мелітопольського району). 
 
 Соціальний захист населення 
  Важливим напрямком роботи райдержадміністрації є соціальний захист 
громадян. 

Управлінням соціального захисту населення Мелітопольської районної 
державної адміністрації  разом з місцевими органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування протягом 2018 року здійснено ряд заходів щодо 
вирішення проблемних питань у соціальній сфері. 

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають 
право на пільги, занесена інформація про 15110 пільговиків району. На 
території району мешкають 1262 ветерана війни, в т.ч. 424 учасника війни, 76 
осіб з інвалідністю внаслідок війни (учасників АТО - 7) та 606 учасників 
бойових дій (учасників АТО - 372); 4740 - ветеранів праці, 3498 - «дітей 
війни»; 162 особи, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській 
АЕС; 453 пенсіонера, які мають право на пільги за професійною ознакою. 
Деякі із пільговиків мають не один статус. 

Усі мешканці району, які мають право на пільги на житлово-
комунальні послуги, отримують їх своєчасно та в повному обсязі. 

Управлінням проведено виплату щорічної разової грошової допомоги  
до Дня Перемоги 1120 ветеранам війни, на яких поширюється дія ЗУ « Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та « Про жертви 
нацистських переслідувань». Загальна сума виплачених коштів з державного 
бюджету склала 1169,6 тис. грн. Відповідно до обласної програми «Назустріч 
людям» виплачено щорічну одноразову допомогу до Дня Перемоги 18 
учасникам бойових дій у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років на 
загальну суму      9,0 тис. грн. 

На території Мелітопольського району мешкає 2221 особа з 
інвалідністю.  

Для комплексного розв’язання проблем осіб з інвалідністю до 
Централізованого банку з проблем інвалідності управлінням внесено 868 
справ осіб з інвалідністю, потребуючих отримання технічних та інших 
засобів реабілітації, 157 справ дітей з інвалідністю та 652 індивідуальні 
програми реабілітації. 

За звітний період управлінням видано безкоштовно 563 засоби 
реабілітації, в тому числі 30 інвалідних колясок, та підготовлено і видано 489 
направлень на протезування. 

Для надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю в районі 
розроблена та діє Програма «Про реабілітацію осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю на 2018-2022 роки». Згідно з цією програмою протягом 2018 
року за направленнями управління реабілітаційні послуги в Центрі 
комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради 
Запорізької області отримали 19 дітей з інвалідністю та 17 осіб з 
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інвалідністю. Загальна сума використаних коштів на надання реабілітаційних 
послуг цій категорії громадян у звітному році склала 205,0 тис. грн. 

Управлінням видано 36 санаторно-курортних путівок, в т. ч. 5 
учасникам бойових дій, 2 учасникам війни, 5 особам з інвалідністю в 
наслідок війни, 5 учасникам бойових дій АТО, 18 особам з інвалідністю 
загального захворювання, одному постраждалому в наслідок катастрофи на 
Чорнобильській АЕС. 

У звітному періоді за допомогою управління 1 дитина з інвалідністю та 
1 особа похилого віку були влаштовані до будинку-інтернату. 

Управлінням було виплачено компенсацію на бензин і технічне 
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування 30 особам з 
інвалідністю на загальну суму 11,5 тис. грн.  

Виплачено компенсацію замість санаторно-курортного лікування 
18 особам з інвалідністю на загальну суму 7,6 тис. грн. 

У 2018 році здійснено виплату адресної грошової допомоги 11 особам з 
інвалідністю, які знаходяться на програмному гемодіалізі, на суму 7,6 тис. 
грн. 

За звітний період на виконання державних соціальних програм 
управлінням проведено виплати державних допомог сім’ям, які мали на це 
право згідно відповідних Законів України, а саме: 

- згідно із законом України «Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми» - 2239 сім’ям, загальна сума виплачених коштів склала 
– 47396,8 тис. грн; 

- згідно із законом України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» - 276 сім’ям, загальна сума 
виплачених коштів склала – 9106,0 тис. грн; 

- згідно із законом України «Про державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» -      
459 особам, загальна сума виплачених коштів склала –              
10332,4 тис. грн; 

- згідно із законом України «Про державну соціальну                                                                                                             
допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з 
інвалідністю» - 276 особам, сума виплачених коштів склала – 
4821,4 тис. грн; 

- щомісячна грошова допомога особі, яка доглядає за психічно 
хворою особою з інвалідністю виплачувалась 72 особам, 
загальна сума коштів склала 1627,9 тис. грн; 

- компенсаційні виплати особам, які доглядають за особою з 
інвалідністю 1 групи або престарілим виплачувались 26 особам, 
сума виплачених коштів склала 10,5 тис. грн; 

- тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів виплачувалась 9 особам, сума виплачених коштів 
склала 155,1 тис. грн; 
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- одноразова виплата особам з інвалідністю і непрацюючим 
малозабезпеченим особам виплачена 30 особам на загальну 
суму 24,24 тис. грн; 

- компенсаційна виплата відповідно до Закону України «Про 
соціальні послуги» непрацюючим особам, які надають соціальні 
послуги особам з інвалідністю та особам похилого віку, 
виплачувалась   375 особам, сума виплачених коштів склала   
696,4 тис. грн. 

В районі створено п’ять прийомних сімей, в яких виховуються 
п’ятнадцять прийомних дітей. Управлінням за звітний період було 
перераховано кошти прийомним батькам за надані соціальні послуги на 
загальну суму 733,3 тис. грн. 

Протягом 2018 року було виплачено  довічну державну іменну 
стипендію громадянину України, який зазнав переслідувань за правозахисну 
діяльність, у сумі 16,9 тис. грн та одноразову допомогу 4 жінкам, яким 
присвоєно почесне звання України «Мати-Героїня» у сумі 70,48 тис. грн. 

Протягом звітного року здійснювалися компенсаційні виплати 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Управлінням проводилася робота по реалізації змін в системі надання 
житлових субсидій мешканцям Мелітопольського району. У звітному періоді 
за новим порядком призначення субсидії управлінням було прийнято 4745 
звернення сімей, бажаючих отримувати житлову субсидію, які проживають 
на території Мелітопольського району та проведено роботу з отримання 
розширеної інформації про сімейний та майновий стан 8312 сімей для 
здійснення нарахування субсидій за оновленим на 01.05.2018 Порядком 
призначення житлових субсидій. Станом на 01.01.2019 житлову субсидію 
отримують 5373 сім’ї. Крім цього управлінням щопівроку проводиться 
перерахунок житлових субсидій на опалювальний та неопалювальний 
періоди. 

Протягом звітного періоду проведено 19 засідань районної комісії по 
вирішенню питань, пов’язаних з наданням населенню Мелітопольського 
району субсидій та пільг, де було розглянуто 1258 звернень громадян, які не 
мали права на отримання пільг та субсидій на загальних умовах. 

За звітний період управлінням нараховано готівку на тверде паливо та 
скраплений газ 1203 сім’ям, які отримують субсидію, та компенсацію на 
придбання пільгового твердого палива та скрапленого газу 435 пільговикам.  

Проведено виплату частини невикористаної суми субсидії 
(монетизацію) 2935 особам на загальну суму 1795,1 тис. грн. 

Управління проводиться робота щодо надання допомоги внутрішньо 
переміщеним особам: на підставі актів робочої групи та рішень районної 
комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам, управлінням здійснено 253 призначення різних видів 
соцдопомог, а       7 особам цієї категорії в призначенні соцдопомог було 
відмовлено. Протягом звітного періоду підготовлено та організовано 
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проведення       24 засідань районної комісії з питань соціальних виплат 
внутрішньо переміщених осіб. 

У 2018 році за участю управління проведено 3 засідання районної 
комісії щодо розгляду заяв деяких категорій ветеранів війни про виплату 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, на яких 
було вирішено призначити грошову компенсацію за належні для отримання 
жилі приміщення 2 особам, які брали участь в антитерористичній операції, та 
1 особі, як члену сім’ї загиблого військовослужбовця, який брав участь в 
анти терористичній операції. Загальна сума призначеної компенсації склала 
2245,4 тис. грн. На звітну дату одній родині вже перераховано кошти на їх 
поточний рахунок у сумі 528,983 тис. грн., за які родина придбала 3-кімнатну 
квартиру.  

Проводиться виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, 
звільненим з військової строкової служби. У 2018 році таку допомогу 
отримали 27 звільнених військовослужбовців на загальну суму 47,38 тис. грн. 

До Міжнародного Дня людини похилого віку здійснено виплату 194 
особам, яким станом на 01.10.2018 виповнилося 90 років і більше, на 
загальну суму 58,2 тис. грн. 

В районі розроблено та діє програма «Швидка соціальна допомога на 
2018-2022 роки» для надання разової грошової допомоги за рахунок коштів 
районного бюджету громадянам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах. В рамках реалізації програми одноразову матеріальну допомогу 
отримали 219 мешканців району на загальну суму 74,5 тис. грн. 

В рамках реалізації пілотного проекту із надання при народженні 
дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», управлінням 
протягом 2018 року видано 70 одиниць «пакунків малюка». 

В районі розроблено та діє програма оздоровлення та відпочинку дітей 
на 2017-2019 роки. На виконання цієї програми у 2018 році з районного 
бюджету було виділено 105,0 тис. грн. та проведена робота по організації 
оздоровлення та відпочинку в дитячих таборах 171 дитини, яка потребує 
особливої соціальної уваги та підтримки. Організовано перевезення дітей до 
міста оздоровлення та в зворотному напрямку.  

Протягом 2018 року здійснено перевірку правильності призначення та 
перерахунку пенсій у кількості 999 пенсійних справ та 494 особових 
рахунків. 

У звітному році здійснено 12 виїздів робочої групи «мобільного 
соціального офісу». Населенню району за місцем проживання надані 
консультації та роз’яснення з питань пенсійного, трудового законодавства та 
з питань їх соціального захисту. На прийомі побували 232 громадянина.  

У 2018 році управлінням підготовлено та проведено засідання: 
- робочої групи по розгляду заяв громадян щодо надання матеріальної 

допомоги, на яких розглянуто 238 звернень; 
- районної комісії з питань з питань погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних виплат, 
додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації  заробітної 



 14

плати – 11, на яких заслуховувались керівники суб’єктів господарювання, які 
мають заборгованість з заробітної плати, сплати ЄСВ, обов’язкових платежів 
до Пенсійного фонду України та нараховують працівникам заробітну плату 
менше або на рівні мінімальної; 

- районної тристоронньої соціально-економічної ради – 2, на якій 
розглядалися питання щодо економічного та соціального розвитку району, 
розвитку його трудового потенціалу за участю сторін соціального діалогу; 

- районного координаційного комітету сприяння зайнятості населення – 
2;  

- комісії з питань у справах альтернативної (невійськової) служби – 6, 
на яких розглядалися питання направлення на альтернативну(невійськову) 
службу, призначення місця проходження альтернативної (невійськової) 
служби, звільнення у зв’язку з закінченням строку служби, дострокового 
припинення альтернативної (невійськової) служби та переведення на інше 
підприємство для подальшого проходження альтернативної служби. На 
кінець звітного періоду альтернативну (невійськову) службу проходять 3 
громадян; 

- районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення – 4, на 
яких розглядалися питання охорони праці та безпеки у побуті, підготовки до 
опалювального сезону, безпечного використання газу та інші питання щодо 
забезпечення безпечної життєдіяльності населення. 

В районі зареєстровано та діє 163 колективних договори. У поточному 
році управлінням було перереєстровано 14 колективних договорів та 
зареєстровані зміни і доповнення до 8 колективних договорів. 

Спеціалісти управління постійно висвітлюють в засобах масової 
інформації новини щодо змін в законодавстві стосовно соціального захисту 
громадян. Так, протягом 2018 року спеціалістами управління було передано 
матеріали в газету «Новий день», де було надруковано 27 статей, розміщено 
122 статті на сайті РДА, здійснено 2 виступи на телебаченні та 2 на радіо. 

У 2018 році управлінням було розроблено районну програму «Про 
компенсаційні виплати окремим категоріям громадян, які мають право на 
пільги» на 2018 рік. 

Крім цього, у 2018 році управління супроводжувало наступні районні 
програми: 

1) Програму соціальної підтримки ветеранів війни та праці, інших 
категорій ветеранів, інвалідів, громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, та інших малозабезпечених громадян 
похилого віку. 

2) Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2019 роки. 
3) Програму «Швидка соціальна допомога на 2018 -2022 роки». 
4) Програму «Про реабілітацію інвалідів та дітей - інвалідів». 
 

В районі проводиться щотижневий моніторинг своєчасності виплати 
заробітної плати та погашення заборгованості з неї на підприємствах району. 
Дані моніторингу використовуються в роботі районної комісії з питань 
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погашення заборгованості з виплати заробітної плати (грошового 
забезпечення) та соціальних виплат, додержання мінімальних гарантій в 
оплаті праці та легалізації заробітної плати. 

Протягом 2018 року відбулося 11 засідань комісії. На засідання комісії 
було запрошено 31 керівника суб’єктів господарювання району з питань 
погашення заборгованості з виплати заробітної плати і нарахування та 
виплати заробітної плати працівникам на рівні або менше мінімального 
розміру, встановленого державою, 24 керівників підприємств і фізичних осіб 
— підприємців, які мають заборгованість перед Пенсійним фондом України з 
сплати страхових внесків, та 93 керівників підприємств і фізичних осіб — 
підприємців, які мають заборгованість з Єдиного соціального внеску. 
Заслухано звіти 80 керівників підприємств та фізичних осіб ― підприємців з 
цих питань. Рекомендовано заслуханим керівникам вжити заходів щодо 
підвищення розміру заробітної плати працівникам підпорядкованих їм 
підприємств. Розглянуті можливості погашення підприємствами-боржниками 
заборгованості з виплати заробітної плати, сплати страхових внесків до 
Пенсійного фонду України та з Єдиного соціального внеску.  

 
Соціальний захист учасників АТО 

Райдержадміністрацією приділяється значна увага питанням щодо 
вирішення соціально-побутових проблем учасників АТО, членів їх родин, 
родин загиблих учасників АТО. Так, при райдержадміністрації було створено 
та налагоджено діяльність координаційної групи з питань надання соціальної 
підтримки учасникам АТО та членам їх сімей. Протягом 2018 року відбулося 
10 засідань, в ході яких було виділено матеріальну допомогу 17 особам.  

Пройшли курс психологічної реабілітації 2 учасника бойових дій АТО. 
Направлено на професійну реабілітацію 8 учасників АТО, з яких 5 осіб 

отримали професію водія транспортних засобів категорії «В» та «С» та              
3 особи — електрогазозварника. Загальна сума коштів, використаних на 
навчання, склала 26,9 тис. грн. 

31-му учаснику бойових дій АТО управлінням виплачені компенсації 
витрат, пов’язаних з розробкою документації по виділенню земельних 
ділянок у загальному розмірі 66,5 тис. грн. 

Управлінням проведено виплату щомісячної допомоги 7 особам з 
інвалідністю внаслідок війни, яким інвалідність встановлена за безпосередню 
участь в антитерористичній операції на загальну суму 66,1 тис. грн. 

У звітному періоді було виплачено щорічну адресну грошову допомогу 
до Дня Захисника Вітчизни України (14 жовтня) 376 особам з інвалідністю та 
учасникам бойових дій на територіях проведення АТО на Сході України на 
загальну суму 188,0 тис. грн. 

 
Також проводиться робота по вшануванню пам’яті загиблих учасників 

АТО, забезпечується покладання квітів до пам’ятних знаків, місць поховань 
учасників АТО.  
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Напередодні Дня Збройних сил України було організовано благодійний 
марафон на підтримку ветеранів АТО, родин загиблих та поранених бійців. 
Цього року Мелітопольський район зібрав рекордну суму (35203 грн.), яка 
піде на надання адресної допомоги колишнім бійцям, в першу чергу, 
інвалідам і пораненим військовим, сім’ям загиблих героїв, ветеранам, які 
потребують поліпшення соціально-побутових умов або перебувають у 
складних життєвих обставинах.  

Районна державна адміністрація висловлює слова безмежної вдячності 
всім, хто прийняв участь у благодійному марафоні до Дня Збройних сил 
України, а особливо: Сергію Зезулі,  голові ФГ «Степове-2001»; Миколі 
Кишко, директору ПП «Могучий»; Івану Шереметі, директору  ТОВ «Росія»; 
Віктору Журавлю, директору ТОВ «Агрофірма Степове»; Івану Гринціву, 
директору ТОВ «ВКФ «Мелітопольська черешня»; Василю Руденькому, 
директору ТОВ «Агрофірма Мир»; Ганні Тарасовій, керівнику 
Мелітопольської  міжрайбази; Володимиру Пержинському, керівнику ФГ 
«ІТОГ». 

 
Розвиток освіти  
 

На особливому контролі перебувало і належне виконання повноважень 
в галузі освіти, в системі якої 15 закладів дошкільної освіти та 32 закладів 
загальної середньої освіти.  

В 2018 році, завдяки спільним зусиллям районної влади та сільських 
рад, на базі Астраханської ЗШ І-ІІІ ст. та Промінівської ЗШ І-ІІ ст. з вересня 
діють дошкільні підрозділи. 

Сформована мережа закладів освіти на 2018/2019 навчальний рік: 32 
заклади, 4594 учня, загальна кількість класів ― 304. 

Значна увага приділяється мовній політиці. Починаючи з 2014 року 
навчальні заклади поступово переходять  на  викладання державною мовою. 
Якщо у 2016 році з 36 ЗНЗ району в 11 викладання здійснювалося 
російською мовою, то станом на 01.09.2918 залишилося лише 2 російські 
школи, які з 01.09.2019 також переходять на викладання рідною мовою.  

Продовжується розвиток мережі класів поглибленого вивчення 
предметів. В 2018/2019 навчальному році організовано поглиблене вивчення 
української мови, англійської та  німецької мови, математики, історії, 
біології. 

Продовжують функціонування позашкільні заклади – Будинок дитячої 
та юнацької творчості (62 гуртка, в них 1465 вихованців) та районна дитячо-
юнацька спортивна школа (8 секцій, 30 груп, в яких 547 вихованця 
розвиваються в чотирьох видах спорту). 

Протягом 2018 року здійснювалися організаційні заходи щодо 
створення опорного закладу на базі Новобогданівської ЗШ І-ІІІ ступенів. У 
зв’язку з утворенням Новобогданівської ОТГ, створення даного опорного 
закладу здійснено рішенням сесії територіальної громади. Наразі відділом 
освіти МРДА ЗО розглядається питання щодо створення опорних закладів на 
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базі Семенівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Астраханської ЗШ І-ІІІ ступенів та 
Терпіннівського колегіуму «Джерело». 

На виконання Закону України «Про освіту» щодо забезпечення 
підвезення учнів до місця навчання та додому виділено та профінансовано 
коштів у сумі 1 380 314,00 грн. Протягом року забезпечена оплата у сумі 654 
818грн за рахунок місцевого бюджету на підвезення вчителів до місця роботи 
та додому. 

На території Мелітопольського району для підвозу 562 учнів (76%) до 
навчальних закладів та додому використовується 11 шкільних автобусів, які 
знаходяться на балансі шкіл (Терпіннівського колегіуму «Джерело», 
Астраханської, Данило-Іванівської, Новгородківської, Новомиколаївської, 
Полянівської, Семенівської (2), Терпіннівської, Фруктовської ЗШ–ІІІ 
ступенів, Промінівської ЗШ І-ІІ ступенів). 

Поступово покращується ситуація щодо забезпечення закладів освіти 
комп’ютерною технікою, яка використовується при викладанні різних 
навчальних дисциплін. 

На сьогодні всі 32 загальноосвітні, 15 дошкільних та 2 позашкільних  
навчальних закладів підключені до мережі Інтернет. 

Навчально-виховна робота у БДЮТ здійснюється з 8 напрямами 
позашкільної освіти: художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, 
еколого-натуралістичним, науково-технічним, гуманітарним, соціально-
реабілітаційним, військово-патріотичним та оздоровчим. В 2018/2019 році у 
закладі працюють 62 гуртка, а 1465 вихованців мають змогу поглиблювати 
знання з обраного виду діяльності та розвивати свої здібності. 

Станом на кінець 2018 року у ДЮСШ функціонують 8 відділень з 
таких видів спорту: гирьовий спорт, футбол, легка атлетика, вільна боротьба, 
бокс, волейбол, настільний теніс, баскетбол. Мережа відділень включає в 
себе 14 навчально-тренувальних груп початкової підготовки, 15 груп 
попередньої базової підготовки, 1 – група спеціалізованої базової підготовки. 
У ДЮСШ займаються 547 вихованці із сіл Костянтинівка, Вознесенка, 
Семенівка, Тамбовка, Новомиколаївка, Новобогданівка, смт Мирне. З них  2 
– майстри спорту, 18 – кандидати в майстри спорту, 19 – першорозрядники.  

Одним із найголовніших пріоритетів навчально-виховного процесу в 
Мелітопольському районі є патріотичне виховання молоді. У виховній 
системі закладів освіти Мелітопольського району реалізуються заходи, 
направлені на формування в підростаючого покоління високої патріотичної 
свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних 
обов'язків, поваги до державних символів (Всеукраїнська дитячо-юнацька 
військово-спортивна патріотична гра «Сокіл» («Джура»), фізкультурно-
патріотичний фестиваль школярів «Козацький гарт», участь у заходах з 
нагоди Дня Захисника, Дня Збройних Сил України, акціях «Серце до серця», 
«Великодній кошик солдату», «Напиши листа ветерану», «Ліки замість 
квітів», «Привітай  українського солдата з Новорічними святами», «Подаруй 
прапор українському солдату», «Учасники АТО мого села», «Вітальна 
листівка солдату», «Малюнок воїну», «Солдатська масляна» тощо).   
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Значна увага приділяється здійсненню контролю та методичної 
допомоги у проведенні занять з фізичної культури та  фізичного виховання у 
закладах освіти, забезпечення якості занять, пріоритетності технологій та 
методик, які зберігають, підтримують та розвивають здоров’я дітей, на базі 
закладів освіти налічується 63 спортивні майданчики на базі закладів освіти, 
5 – на базі місць масового відпочинку (спортивний табір с. Тамбовка). 

Районною державною адміністрацією та районною радою прийнято 
рішення щодо збереження харчування учнів 1-4 класів за рахунок коштів 
місцевого бюджету. 

На даний час харчуванням за кошти місцевого бюджету забезпечені 
учні 1-4 класів (100%), діти - сироти та діти позбавлені батьківського 
піклування (100%), учні з малозабезпечених сімей (100%), діти з особливими 
освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах та діти учасників 
АТО (100%). 

Відповідно до рішення Мелітопольської районної ради від 13.12.2018 
№ 7 «Про затвердження вартості харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які 
навчаються в інклюзивних класах, дітей учасників АТО, дітей із сімей, які 
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям та учнів 1-4 класів» вартість харчування 
учнів в закладах загальної середньої освіти збільшено з 10 до 15 грн. 

В районі запроваджено практику співфінансування витрат на 
забезпечення харчування учнів. Так, завдяки субвенції сільських рад вартість 
харчування учнів Астраханської, Семенівської, Данило – Іванівської ЗШ І-ІІІ 
ст., Новенської та Садовської ЗШ І ст. з 01.01.2019 збільшено з 15 до 25 грн.  

У 2018 році, завдяки спільним зусиллям районної влади та сільських 
рад, з метою організації харчування дітей дошкільного і шкільного віку, 
відновлено діяльність шкільних їдалень Астраханської ЗШ І-ІІІ ст. та 
Промінівської ЗШ І-ІІ ст.  

На даний час всіма видами харчування охоплено 4088 учнів закладів 
загальної середньої освіти, що складає 89 % від загалу, з них гарячим 
харчуванням  охоплено 3005 учнів (66 %). Безкоштовним харчуванням 
охоплено 2041 учень 1-4 класів (100 %), 90 дітей-сиріт та позбавлених 
батьківського піклування (100 %), 11 учнів з малозабезпечених сімей (100 %) 
та 82 дитини учасників АТО. 

У всіх закладах дошкільної освіти проводиться 3-х разове гаряче 
харчування. Харчоблоки закладів дошкільної освіти обладнані необхідним 
технологічним та холодильним обладнанням, холодною і гарячою 
проточною водою, необхідним посудом та кухонним інвентарем. 

Всі 32 заклади загальної середньої освіти району своєчасно та на 
належному рівні були підготовлені до нового 2018/2019 навчального року. 

Особлива увага в цьому році була приділена підготовці закладів 
загальної середньої освіти до прийому першокласників, відповідно до вимог 
НУШ. До початку цього навчального року вчителі початкової школи, а також 
викладачі іноземних мов, мистецтва і фізичної культури пройшли навчання.  



 19

В нових класах першокласникам стало більш комфортно й приємно 
навчатися. На забезпечення якісної, сучасної та доступної Нової української 
школи відділом витрачено кошти в сумі 3 875 682, 00 грн. З державного 
бюджету - 1 746 831, 00 гривень, обласного - 386 646, 00 гривень,  місцевого - 
1 742 205, 00 гривень. 

Також, відповідно до Меморандуму між МОН та The LEGO Foundation, 
усі учні перших класів, що навчаються з 1 вересня 2018 року, безкоштовно 
отримали набори LEGO, які допоможуть впроваджувати ігрові та діяльнісні 
методи навчання в освітній процес.  

Два заклади освіти Мелітопольського району, а саме, Костянтинівська 
спеціалізована різнопрофільна школа І–ІІІ ступенів «ПРОМЕТЕЙ» та 
Орлівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів отримали новітню техніку: 
короткофокусний широкоформатний інтерактивний проектор, дошка-екран 
та ноутбук для вчителя, яка безумовно допоможе вчителю викладати 
матеріал на сучасному рівні, як того вимагає Нова українська школа. 

Організація інклюзивної освіти в Мелітопольському районі протягом 
2016-2018 років 

 
Навчальний 

рік 
Кількість закладів 

загальної середньої 
освіти з інклюзивною 

освітою 

Кількість 
інклюзивни

х класів 

Кількість учнів з 
особливими освітніми 

потребами в 
інклюзивних класах 

2016/2017 1 1 3 

2017/2018 3 4 12 

2018/2019 10 15 31 
 

Важливим напрямком роботи є інклюзивна освіта. В районі створено 
інклюзивно-ресурсний центр, 15 класів з інклюзивною освітою, в яких діти з 
різними вадами здоров’я мають змогу отримувати повноцінну освіту та 
спілкуватися зі своїми однолітками. 

Крім того, виконано велику кількість завдань щодо покращення 
матеріально-технічного стану закладів освіти району, а саме:  

— замінено 135 вікон та 32 двері в 9 закладах освіти на загальну суму 
848,7 тис. грн, в тому числі:  495,6 тис. грн - кошти обласного бюджету; 301,4 
тис. грн - кошти сільських бюджетів; 5,6 тис. грн - кошти місцевого бюджету 
та 46,1 тис. грн – депутатські кошти; 

— промито системи опалення в закладах освіти на загальну суму 30 
тис.грн;  

— відремонтовано 16 котелень на загальну суму 290,0 тис. грн, в тому 
числі на заміну котлів в Семенівській ЗШ І-ІІІ ст. витрачено 80,1 тис. грн та в 
Спаській ЗШ І-ІІІ ст. - 34,8 тис. грн; 
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— повірено прилади обліку газу, манометри тощо на загальну суму 87 
тис. грн; після повірки було замінено прилади, що не пройшли повірку, на 
суму 13,8 тис. грн; 

— придбано шкільних меблів на 36,9 тис. грн- кошти 
Новомиколаївської сільської ради;  

— закуплено лінолеум для Астраханської ЗШ І-ІІІ ст. за кошти 
Астраханської сільради, вартість закупки становить 56,3 тис. грн - замінено 
покриття підлоги в класних кімнатах; за кошти Семенівської сільради 
придбано лінолеуму на суму 30 тис. грн; 

— для відновлення туалету в Орлівській ЗШ І-ІІІ ст. придбано 
будівельних матеріалів на суму 7,6 тис. грн; 

— відремонтовано підлогу в Лазурненській ЗШ І ст., придбано 
будівельних матеріалів на суму 2,1 тис. грн; 

— відремонтовано зовнішню теплотрасу Мордвинівської ЗШ І-ІІІ ст. - 
придбано матеріалів на суму 8,4 тис. грн; 

— модернізовано систему обліку електричної енергії в 
Новопилипівській ЗШ І-ІІІ ст., вартість робіт - 15440 грн; 

— власними силами закладів відремонтовано покрівлі в Мирненській 
(12 тис. грн) та Новгородківській ЗШ І-ІІІ ст.(8,9 тис. грн);  

— закінчено облаштування медіатеки в  Мирненській ЗШ І-ІІІ ст., з 
місцевого бюджету витрачено 37,0 тис. грн. 

В 2018 році  на підготовку закладів витрачено -  3,0384 млн. грн, в тому 
числі: коштів місцевого бюджету – 1,78 млн. грн, коштів сільських рад – 
623,5 тис. грн,коштів обласного бюджету 495,6 тис. грн, коштів депутатських 
фондів – 129,8 тис. грн, інші- 9,3 тис. грн. 

 
Охорона здоров’я 

Протягом 2018 року в галузі охорони здоров’я продовжувалася робота з 
покращення якості надання медичної допомоги населенню.  

Так, 2018 став роком перетворення первинної ланки медицини на більш 
якісні та професійні відносини між сімейним лікарем та пацієнтом. 

Медичну допомогу населенню району на первинному рівні надають 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мелітопольської 
районної ради» та КНП «Вознесенська амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини Мелітопольського району Запорізької області». 

Протягом 2018 року проведено роботу щодо отримання зазначеними  
підприємствами ліцензії з провадження господарської діяльності на медичну 
практику. Проводилася робота з укладання декларацій з населенням (на 
кінець 2018 року понад 70 % КНП «ЦПМСД» та понад 50% КНП «ВАЗПМ»). 
Укладені договори з НСЗУ. 

В районі забезпечено виконання Урядової програми «Доступні ліки», 
для реалізації якої у 2018 році виділено з Держбюджету понад 1,5 мільйонів    
гривень.  
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Протягом зазначеного періоду проводилася робота щодо зміцнення 
матеріально-технічної бази медичних закладів, проведені часткові та 
капітальні ремонти амбулаторій, ФАПів та ФП. 

Так, завершилася реконструкція Новенської амбулаторії. На сьогодні – 
це один з найсучасніших закладів медицини району, облаштований зручними 
меблями, надійним медичним обладнанням. За ініціативи сільського голови 
створені всі умови для лікаря: є затишна квартира, службовий автомобіль і 
фінансові стимули за рахунок сільського бюджету.  

За рахунок коштів Семенівської сільської ради було оновлено ФАП в 
с.Обільне. 

За кошти сільських рад придбано: автомобіль (с. Новобогданівка), 
медичне обладнання-спірометр (с. Астраханка, с. Новобогданівка, с. Нове), 
апарат УЗТ (с. Астраханка, с. Нове), КФК-2( фотоелектроколориметр)           
с. Нове) та інше  на загальну суму 483,094 тис. грн. 

За кошти районного бюджету придбано лічильники  на загальну суму 
16200 грн. 

За рахунок субвенції придбано електрокотел, акумуляторну батарею, 
запасні частини на автомобіль, стабілізатор напруги, лічильники та інше на 
загальну суму 81828 грн 

Відповідно до Закону України «Про підвищення доступності та якості 
медичного обслуговування у сільській місцевості», прийняття якого було 
ініційовано Президентом України, в с. Семенівка та с. Новомиколаївка 
заплановано будівництво сучасних амбулаторій. 
 Осередком вторинної медичної допомоги є Мелітопольська центральна 
районна лікарня. 
 Протягом року з метою  покращення матеріально-технічної бази 
здійснювались капітальні та поточні ремонти приміщень, вживалися заходи 
щодо придбання комп’ютерної техніки та медичного обладнання. 

Так, за рахунок загального бюджету придбано:  
- медикаментів на суму – 1724,30 тис. грн.; 
- медикаментів для пільгової категорії населення Мелітопольського            
району – 423,37 тис. грн.; 
- продуктів харчування – 380,5 тис. грн.; 
- бензину – 958,0 тис. грн.; 
- запасних частин для санітарного транспорту – 19,0 тис. грн..;  
- будівельні матеріали для здійснення поточного ремонту приміщень 
поліклініки – 31,27 тис. грн..; 
- будівельні матеріали для інфекційного відділення – 13,10 тис. грн.; 
- меблі для педіатричного відділення – 59,40 тис. грн.; 
- принтера для поліклініки – 67,1 тис. грн.; 
- будівельні матеріали, сантехнічні матеріали, господарчі товари для 
Мелітопольської ЦРЛ – 76,79 тис. грн.; 
- будівельні матеріали для зубопротезувального кабінету – 7,9 тис. грн.; 
- двері для кабінету старшої медсестри ВАІТ – 5,9 тис. грн.; 
- електротовари, світильники для поліклініки – 13,1 тис. грн.; 
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- електролічильник – 2,9 тис. грн..; 
- холодильники для відділень Мелітопольської ЦРЛ – 41,0 тис грн.; 
- поточний ремонт автомобілів – 58,7 тис. грн.. 

Придбано високовартісне обладнання: стерилізатор паровий – 199,00 
тис. грн.; офтальмологічне обладнання – 32,21 тис. грн.; щілинна лампа – 
140,00 тис. грн.; комп’ютерне обладнання – 44,40 тис. грн. (комп’ютери; 
монітори); мікроскоп для лабораторії – 28,8 тис. грн..; комп’ютери для 
поліклініки – 140,00 тис. грн.;  імпульсний апарат «Алімп» для поліклініки - 
13,85 тис.грн.. 

Також проведено поточний ремонт: педіатричне відділення (47,65 тис. 
грн.); інфекційне відділення (32,12 тис. грн.); капітальний ремонт медичного 
обладнання (апарат ШВЛ – 59,97 тис. грн.). 
 

 Розвиток культури та спорту 
 
Відповідна увага приділялася і розвитку культури. 
Мережа закладів культури  Мелітопольського району у 2018 році була 

збережена на 100 %  і складала 70 установ: 34 клубних заклади, 34 бібліотеки, 
2 дитячі музичні школи та 5 філій. На обліку перебувало 188 пам’ятків історії 
та культури: 138 пам’ятків  археології, 50 - історії. 
 При клубних установах   діяло 275   творчих формувань, в яких  було 
об’єднано  3193 учасників,  165 колективів  художньої творчості (1795 
учасників). 11  колективів  мають звання «народний» і «зразковий». 

Традиційно протягом року в районі проводились районні фестивалі:  
«Тріумф – Fest»,«Первоцвіт», «Степова симфонія відродження».  
      Завдяки системній роботі закладів культури в районі у 2018 році 
проведено  понад 3500 культурно – масових заходів і  близько 40 районних 
заходів, взяли участь у 30 обласних, всеукраїнських конкурсах і отримали 
більше 80 нагород за зайняті призові місця. 
  У обласному турі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий 
сільський клубний заклад Костянтинівський сільський будинок культури 
зайняв І місце. 

Культурними послугами у 2018 році охоплено  99,3 % населення 
району (більше минулого року, було у 2017 р.- 98,1 %). 

Користувачами бібліотек району стали 24436 читачів , в т.ч. дітей - 
4866, книговидача склала 528495 екз.,  відвідування 169987.  

Всі населені пункти були охоплені бібліотечними послугами, діяло 18 
нестаціонарних пунктів обслуговування.  

За 2018 рік до бібліотек району надійшло 1121 назв книг 24457 екз. на 
суму 209938 грн., в т.ч. для дітей 5504 екз. на суму 64576 грн. 

Всього на передплату періодичних видань у 2018 році використано 
38297 грн., надходило 588 екз. періодичних видань, в т.ч. 252 екз. – дитячих 
на суму 5077 грн. 

У 2018  році Мелітопольська РЦБС продовжувала партнерську 
співпрацю з громадською організацією «Українська асоціація міст, що 
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навчаються» (підписаний меморандум про співпрацю), з Мелітопольським 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
(договір про співпрацю). Було проведено 4 заходи по інформуванню та 
залученню громадськості до процесу реформ децентралізації: 
  14 бібліотек Мелітопольської районної централізованої бібліотечної 
системи мають 35 комп’ютерів з підключенням до Інтернету. 

У 2018 році Інтернет-центри Мелітопольської  районної ЦБС відвідали 
17135 користувачів, 4001- отримали консультацію в пошуку інформації 
(більше, ніж у минулому році майже на 2000). 
           В дитячих музичних школах району навчалось 365 учнів(більше 
минулого року). 
          Активізовано діяльність шкільних колективів і солістів, шляхом участі 
їх у районних масових заходах, обласних  і Всеукраїнських конкурсах.    
Понад 30 призових місць на обласних конкурсах отримали  вихованці 
дитячих музичних шкіл району.          

Продовжувалась паспортизація і інвентаризація пам’ятників району, 
здійснювався контроль за  станом пам’яток історії. 
 Проведена була роз’яснювальна робота серед голів сільських рад, 
землевпорядників району та населення щодо відповідальності за 
порушення законодавства з питань охорони культурної спадщини.  

Продовжувалась  робота по укладенню охоронних договорів на 
пам’ятки    історії та археології. 

Створювався позитивно - туристичний імідж Мелітопольщини:  
         - на території села Новопилипівка було організовано  свято Масляної,  а   
біля Храму Архистратига Михаїла (с. Тихонівка) - свято Трійці. 

Яснівським СК і Промінівським СБК   було проведене народне гуляння 
на Івана Купала, а на базі заповіднику «Кам’яна могила» пройшов День 
степу. На базі зеленої садиби в с.Оленівка було організовано Свято Гарбуза. 
Яскравими  туристичними подіями стали фестивалі:  молодіжної творчості 
«Тріумф-фест», дитячої і юнацької творчості «Первоцвіт»,  народних і 
фольклорних колективів «Степова симфонія відродження». 

Проведений Прес-Тур по території Мелітопольського району. 
 З Сертифікатами якості працювали 4 зелені садиби Мелітопольського 
району. 
          У 2018 році було завершено капітальний ремонт Костянтинівського 
СБК,   Центру дозвілля в с.Обільне, бібліотеки с. Нове, музею на 
громадських засадах с. Семенівка. 
          В Тамбовському СК зроблений  ремонт окремих приміщень, поточний 
ремонт зроблений у Вознесенській і Костянтинівській дитячих музичних 
школах. 

В рамках Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Мелітопольському районі на 2017-2019 роки, яку затверджено рішенням 
районної ради від 15.12.2016 № 7, з метою створення умов для охоплення 
змістовним дозвіллям дітей та молоді району, задоволення потреб та 
інтересів населення району, його фізичного розвитку в районі працює 
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комунальний заклад «Районний центр фізичного здоров‘я населення «Спорт 
для всіх» Мелітопольської районної ради Запорізької області. 

З метою пропаганди здорового способу життя серед населення 
Мелітопольського району відділом освіти щорічно проводиться районна 
спартакіада школярів з п’яти видів спорту та окремі різноманітні змагання 
для шкільної молоді.   У 2018 році змагання з легкої атлетики проходили в 
рамках заходів до Дня визволення Мелітопольщини від фашистських 
загарбників та проводились на стадіоні села Терпіння.   

З метою створення умов для охоплення змістовним дозвіллям дітей та 
молоді району, задоволення потреб та інтересів населення району, його 
фізичного розвитку, в 6 населених пунктах району, а саме: в селах 
Вознесенка, Костянтинівка, Терпіння, Новопилипівка, Новобогданівка та в 
смт Мирне, функціонують безкоштовні спортивні секції ЦФЗН «Спорт для 
всіх». У 2018 році  кількість відвідувачів секцій склала  більше 810 осіб 
(минулого року було всього 163 особи). 
 В районі успішно діє дитячо-юнацька спортивна школа. У 2018 році у 
школі функціонували вісім відділень з різних видів спорту. Займались 547 
вихованців із сіл Костянтинівка, Вознесенка, Семенівка, Тамбовка, смт 
Мирне, с. Новомиколаївка, Новобогданівка, Фруктове.   

 Продовжувалась робота щодо збереження мережі гуртків і спортивних 
секцій в районній ДЮСШ та закладах освіти району. В закладах загальної 
середньої освіти Мелітопольського району у 2018 році  до систематичних 
занять у різних спортивних секціях, гуртках та ін. залучено 2478 учнів 
(більше минулого року). 

Здійснювались заходи щодо залучення до занять спортом мешканців 
району з числа осіб з особливими потребами та обмеженими можливостями. 
Команда району в липні 2018 року прийняла участь у обласній олімпіаді 
серед інвалідів «Повір у себе». 

Щорічно в період квітня в Україні відбувається місячник під гаслом 
«Спорт для всіх – спільна турбота». 

Завдяки цілеспрямованої діяльності мешканців району, більшість яких 
– це педагоги та учні навчальних закладів, в районі було упорядковано та 
відремонтовано 70 спортивних майданчиків.  

За підсумками участі в обласному місячнику – Мелітопольський район 
посів ІІІ місце (наш район за підсумками участі в місячнику  в трійці 
переможців - 5 років поспіль). 

Всього в період 2018 року для розвитку спортивно-масової роботи, а 
саме – організацію проведення різноманітних змагань серед дітей, молоді та 
населення старшого віку, участі команд району в змаганнях різного рівня в 
області та за її межами, придбання спортивного інвентарю, форми та призів, 
здійснення ремонтів спортивних залів та майданчиків, а також виплату 
заробітної плати працівникам, було використано кошти в сумі 1690,5 тис. 
грн.  

Райдержадміністрація сприяє розвитку спортивної інфраструктури та 
спортивних споруд. В квітні 2018 року на базі спортивного табору с. 
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Тамбовка відкрито футбольне поле зі штучним покриттям, яке 
профінансоване відповідно до державної бюджетної програми за рахунок 
коштів районного бюджету (Семенівська с/р), обласного та державного 
бюджету на загальну суму – 1,5 млн грн. 
            Всього в районі функціонує 165 спортивних споруд (майданчики, 
поля, спортивні зали, басейн, стрілецькі тири, тренажерний майданчик тощо). 

У 2018 році на території району започатковано будівництво нових 
храмів УПЦ КП. Так, відбулося освячення Хрестів під будівництво храмів 
Української православної церкви Київського патріархату в с.Астраханка  та 
с. Обільне. 

Проводилася робота щодо відновлення історичної памят’і, в рамках 
якої відбулося відкриття інформаційних дошок, присвячених подіям 
Української революції 1917–1921 років в с. Ромашки та с. Полянівка, а також  
пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932–1933 років в с. Новогородківка.   
 
 Підтримка сім’ї, дітей та молоді 
          Забезпечується в районі і реалізація державної політики з питань сім’ї, 
дітей та молоді. 

На  території Мелітопольського району проживає 10564 дітей (від 0 до 
18 років) з них 42 дитини-сироти, 123 дітей  позбавлених батьківського 
піклування, 37 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.    
Підставою   взяття дітей,  які опинилися в складних життєвих обставинах на 
облік – ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків, 1 дитина 
систематично, самовільно залишає домівку.  
  Дані про дітей зазначеної категорії занесені до банку даних про дітей-
сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, який ведеться в 
Єдиній   інформаційно-аналітичній системі «Діти». 
 Діти, які вимушено переміщені з АР Крим, Донецької та Луганської 
областей на обліку не перебувають. 
 Здійснюється влаштування до державних закладів дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. З них в державних закладах  
знаходиться 27 дітей. 
 З метою профілактики та недопущення дитячої бездоглядності, 
безпритульності, виявлення дітей, які жебракують, бродяжать, не відвідують 
навчальні заклади, службою у справах дітей із залученням поліції, центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, медичних працівників у 2018 
році здійснено 42 спільних профілактичних рейди, складено 106 актів 
обстеження умов проживання дітей в сім’ях, які опинися в складних 
життєвих обставинах та дітей, які перебувають під опікою, піклуванням. Із 
батьками дітей проведено профілактичні бесіди на предмет виконання 
батьками своїх обов’язків, щодо виховання дітей, спільно з представниками 
органів місцевого самоврядування, визначені шляхи подолання виявлених  
побутових проблем, фахівцями центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді сім’ям надано всебічну допомогу. 
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 В ході проведення рейдів попереджено 64 батьків дітей про можливість 
притягнення до адміністративної відповідальності за неналежне виконання 
батьківських обов’язків. 
 За підсумками проведених профілактичних заходів у 2018 році було 
ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 37 батьків, які 
ухиляються від виконання батьківських обов’язків.  
 В Мелітопольському районі функціонує 6 прийомних сімей, в яких 
виховуються 16 дітей.  
 На території району у родинах громадян проживає 28 усиновлених 
дітей. У 2018 році проведено 14 перевірок умов проживання та виховання 
дітей. За результатами перевірок складені звіти, в яких зазначаються 
відомості про стан здоров’я, фізичний та  розумовий розвиток дитини, 
стосунки в родині.  
 Проаналізувавши питання щодо наявності у дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування житла з’ясовано, що до реєстру житла 
внесено 165 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З 
них: 6 дітей забезпечені житлом, 159 – житла не мають. Станом на кінець 
2018 року на квартирному обліку в селищній та сільських радах перебувало 
24 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 
річного віку. 
 У 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету було придбано 
житло у власність для 5 осіб з числа дітей – сиріт, які перебували на обліку 
дітей, що потребують поліпшення житлових умов на території 
Костянтинівської, Семенівської, Терпінівської та Вознесенської сільських 
радах. 
 Систематично проводяться профілактичні рейди «Діти вулиці», 
«Вокзал», «Канікули».  
 У відповідності до вимог чинного законодавства щомісяця проводяться 
засідання комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглядаються 
питання пов’язані із захистом прав та інтересів дітей. Протягом зазначеного 
періоду проведено 16 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких 
було розглянуто 110 питань.  
 Надано 217 консультацій відвідувачам з різних питань, які стосуються 
прав та інтересів дітей, відпрацьовано 93 звернення громадян та 19 звернень 
керівників навчальних закладів.  

Систематичною традицією стало проведення заходів до дня захисту 
дітей 01.06.2018 року, та придбання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування новорічних подарунків. 

 
Робота з громадськістю 
В районній державній адміністрації налагоджена ефективна взаємодія 

влади з громадськістю. Райдержадміністрація сприяє діяльності громадських 
організацій, представники громадськості залучаються  до роботи у робочих 
органах щодо вирішення важливих соціально-економічних питань, організації 
та проведення районних заходів тощо.    
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З метою підвищення ролі громадськості у прийнятті управлінських 
рішень районною державною адміністрацією було проведено роботу по 
створенню Громадської ради при Мелітопольській РДА. На засіданнях 
Громадської ради при Мелітопольській райдержадміністрації розглядаються 
актуальні питання життєдіяльності району.  

Відповідно до районної Програми соціальної підтримки ветеранів 
війни, дітей війн, інвалідів, громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи та інших соціальних груп населення, що 
перебувають у складних життєвих обставинах, Закону України «Про 
громадські об’єднання» виділяються кошти громадським організаціям з 
метою підтримки їх діяльності. Так, бюджетні запити надали такі громадські 
організації: громадська організація «Мелітопольська районна організація 
ветеранів війни, праці та дітей війни», громадська організація «Центр 
«Побратим». На засіданні Громадської ради при МРДА 27.12.2018 було  
затверджено наступний розподіл коштів між громадськими організаціями: 
– громадська організація «Мелітопольська районна організація ветеранів 
війни, праці та дітей війни»  ― 80 тис. грн.; 

– громадська організація «Центр «Побратим» ― 50 тис. грн. 
Крім того, громадським організаціям інвалідів «Союз Чорнобиль 

Мелітопольського району» та Спілці ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) по 15 тис. грн. у вигляді матеріальної допомоги.  
  

Робота з військовими формуваннями, призов на строкову військову 
службу, виконання плану на контрактну військову службу, організація 

роботи з територіальної оборони 
 
На виконання 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» 
Мелітопольській районній державній адміністрації визначені 2 (дві) військові 
частини в/ч А 3840 Збройних сил України та в/ч В 3033 Національної гвардії. 

З метою виконання поставлених завдань рішенням районної ради від 14 
грудня 2017 року № 4 прийнята районна Програма сприяння територіальній 
обороні Мелітопольського району на 2018-2019 роки. Сума фінансування у 
2018 році 220 тис. грн (освоєна в повному обсязі). 

За підсумками проведених на території області зборів батальйонів 
територіальної оборони, 110 батальйон територіальної оборони 
Мелітопольського району зайняв 1 місце в області. 
 
 План призову на строкову військову службу та завдання щодо 
підписання контрактів зі Збройними Силами України у 2018 році було 
виконано на 100 %. 
 

Цивільний захист населення 
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У 2018 році проведено 13 засідань комісії ТЕБ та НС. 
Надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у 2018 

році на території Мелітопольського району не було. 
По Програмі подальшого нарощування матеріального резерву 

Мелітопольського району для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2015 – 2019 роки 
придбано бензину А-92 – 640 літрів та дизельного пального – 970 літрів.. 
 З метою запобігання надзвичайних ситуацій було виділено з 
матеріального резерву Мелітопольському міжрайонному управлінню ДСНС 
України у Запорізькій області: бензину А-92 – 2230 літрів та дизельного 
пального – 2240 літрів. 
 

Децентралізація 
 
Райдержадміністрацією протягом 2018 року продовжувалася  

проводитися інформаційно-роз’яснювальна робота з питань децентралізації. 
Щомісяця розроблялися та затверджувалися медіа-плани проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань децентралізації у 
Мелітопольському районі, проводилися засідання робочої групи з підтримки 
та впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних громад 
Мелітопольського району, наради, зустрічі, засідання «круглих столів» тощо. 
Інформація про проведені заходи  розміщувалася в засобах масової 
інформації.  

29 квітня 2018 року відбулися вибори до Мирненської об’єднаної 
територіальної громади (об’єдналися Мирненська селищна та 
Новопилипівська сільська ради).  

На завершення 2018 року на території району наявні 2 ОТГ: 
Новобогданівська та Мирненська, проте, питання щодо реалізації Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» продовжують 
обговорюватися з метою пошуку перспектив подальшого утворення 
об’єднаних територіальних громад на території району.  

 
 
Оргпанізаційно-кадрове забезпечення роботи райдержадміністрації 

Слід зазначити, що структура райдержадміністрації відповідає вимогам  
чинного законодавства та тим завданням, які на сьогодні поставлені перед 
органом виконавчої влади. Станом на 31.12.2018 штатна чисельність 
райдержадміністрації становила 120 посад  (апарат ― 27, структурні 
підрозділи ― 93).  

Всього, протягом звітного року, в районній державній адміністрації 
призначено 24 особи, з них на посади державної служби — 22. Звільнено 11 
осіб, з посад державної служби 8. 

Проведено 4 засідання колегії райдержадміністрації, на яких 
розглянуто 14 питань і видано 14 розпоряджень голови райдержадміністрації.  
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У 2018 році всього проведено 305 нарад, з них внутрішніх — 230, в 
тому числі за участю голови райдержадміністрації — 44, виїзних — 2, 
загальнорайонних — 75. Також протягом звітного періоду проведено 16 
семінарів і навчань з структурними підрозділами райдержадміністрації, 
селищним та сільськими головами.  

Протягом 2018 року було проведено комплексні перевірки здійснення 
виконавчими комітетами Новомиколаївської, Промінівської, Астраханської 
та Терпіннівської сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої 
влади. 

У звітному періоді видано 644 розпорядження голови районної 
державної адміністрації. 

Здійснювався моніторинг 2340 завдань, з них 158 розпоряджень голови 
облдержадміністрації. Взято на контроль 1090 документів, з них 43 
розпоряджень голови облдержадміністрації.  

Районною державною адміністрацією проводиться значна робота по 
вирішенню зверенень громадян. За 2018 рік на прийомах звернулося 85 
громадян, проведено 51 особистий прийом, на якому розглянуто 55 звернень, 
та 51 виїзний прийом з розглядом 30 звернень. 

Кількість звернень громадян, що надійшла на адресу 
райдержадміністрації за 2018 рік, зменшилася в порівнянні з аналогічним 
періодом 2017 року майже на 39 %. Серед 413 звернень, що надійшли до 
райдержадміністрації, 328 — письмові; 85 — подані громадянами на 
особистих прийомах. 

З урахуванням колективних звернень, за 2018 рік до районної 
державної адміністрації звернулося 442 громадянина. Найбільш актуальною 
групою питань на протязі року є звернення з питань соціального захисту — 
275, аграрної політики та земельних відносин — 29, житлової політики — 18, 
комунального господарства — 17, охорони здоров’я — 15 від загальної 
кількості порушених питань у зверненнях. 

Протягом звітного періоду забезпечено розгляд усіх звернень 
громадян. 

З метою виконання заходів та удосконалення форм роботи з 
інформування населення про діяльність органів виконавчої влади у 
вирішенні соціально-економічних проблем районною державною 
адміністрацією проводиться відповідна робота щодо забезпечення 
відкритості у своїй діяльності. 

У засобах масової інформації постійно висвітлюється інформація про 
діяльність райдержадміністрації щодо виконання своїх повноважень та 
питань соціально-економічного, суспільно-політичного і культурного життя 
району.  

Крім того, постійною стала робота по інформаційному наповненню 
офіційної веб-сторінки Мелітопольської райдержадміністрації та 
висвітленню її  діяльності  на «Фейсбуці». 
 

  


