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1.
Загальні відомості.
Бердянський район, як територіальна одиниця, був утворений у 1923
році. Він знаходиться у південно-східній частині Запорізької області. Площа
району становить 1,776 тис. км2. Межує на заході з Приморським районом, на
півночі – з Чернігівським та Куйбишевським районами Запорізької області, на
сході – з Донецькою областю, південні межі району омиваються водами
Азовського моря.
Бердянський район не має районного центру. У районі 36 сільських
населених пунктів та смт. Андріївка; 1 селищна, 5 сільських рад та 2 сільські
об’єднані територіальні громади.
Наявне населення району за статистичними даними, станом на 01.01.2017
року становить 25,076 тис. осіб.
Вся територія району – степи.
Більша
частина
Бердянського
району
розташована
на
Причорноморській низовині (висота – 30-100 м). У північній частині району –
відроги Приазовської височини з яружно-балковим та останцевим рельєфом
(висота – до 200 м). Північно-східна частина Бердянського району розташована
в межах Лівобережно-Дніпровсько-Приазовської північно-степової фізикогеографічної провінції, південно-західна – в межах Причорноморської
середньо-степової фізико-географічної провінції. На території району протікає
11 річок басейну Азовського моря, найбільші з них – річки Берда, Обіточна з
притокою Кільтичія.
Поверхня району – слабо розчленована рівнина, що є частиною Руської
рівнини, місцями пагориста з глибокими долинами. Тут залягають давні
кристалічні породи, які виходять на поверхні в долинах рік, ярів та балок.
Серед корисних копалин широко розповсюджені граніти, гнейси, суглинки,
глина, піски; є також лікувальні грязі та мінеральні води.
Ґрунти району – малогумусні чорноземи, а також солончакові, піщані та
супіщані.
Район належить до дуже посушливої, помірно спекотної
агрокліматичної зони. Клімат – помірно-континентальний. Середня
температура січня -4 оС, липня – +23,5 оС. Період з температурою понад +10 оС
становить 178 днів. Опади становлять 391-434 мм на рік, з них 60% випадають
в теплий період року. Висота снігового покрову – 10 см.
Південна частина Бердянського району знаходиться на Приазовській
низині і є найбільш густо заселеною, населені пункти розміщені вздовж річок.
Такі ріки, як Кільтичія, Буртичія, Берда, Куца Бердянка замулені та заросли
очеретом, пропускна спроможність річок низька.
2. Сільське господарство.
За 2017 рік сільгосппідприємствами всіх форм власності району вироблено
259,1 тонни м’яса худоби та птиці, що складає 78% до відповідного періоду
минулого року (332,2 тонн) та 64 % до програмного показника 2017 року.
Протягом 2017 року сільськогосподарськими підприємствами було
вироблено 5520 тонна молока, що на 546 тонн більше, або на 11% більше рівня
минулого року (4974 тонн) та склало 123% до програми (4500 тонн).
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Середній надій молока від однієї корови, по середньому поголів’ю корів
молочного стада за звітний період склав 5816 кг, що на 777 кг більше
відповідного періоду 2016 року (5039 кг).
Чисельність поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських
підприємствах станом на 01.01.2018 року, становить 2257 голів. У порівнянні з
відповідним періодом минулого року (2223 голови) поголів’я великої рогатої
худоби збільшено на 34 голови, або на 2%.
Чисельність корів становить 949 голів, що на 22 голови більше ніж у
відповідному періоді минулого року (927 голів).
Свиней станом на 01.01.2018 року у районі налічується 522 голови, що на
40 голів більше ніж у відповідному періоді минулого року (482 голови).
У районі створена та функціонує мережа з надання зооветеринарних
послуг. Діють пункти для штучного запліднення сільськогосподарських тварин,
ветеринарні послуги надає мережа ветеринарної медицини району.
Заготівлю молока та м’яса здійснюють пересувні пункти переробних
підприємств та приватних осіб.
Невисокі показники галузі сільського господарства пояснюються
диспаритетом цін на тваринницьку продукцію та паливно-мастильні матеріали,
й інші матеріальні засоби, реалізаційні ціни на продукцію не відшкодовують
витрат на її виробництво. Ціни на молоко та м'ясо знизилися до критичної межі.
Саме така ситуація призводить до незацікавленості підприємств та населення в
розведенні галузі тваринництва та до збільшення збитків господарств, які
займаються тваринництвом.
Крім того, для вирощування кормових культур для поголів’я корів
господарствами використовується 30 % посівних площ, що є не рентабельним.
У 2017 році для заохочення, збільшення та покращення якості виробництва
сільськогосподарської продукції з районного бюджету було виділено 40 тис.
грн. Передовики виробництва відзначалися Почесними грамотами та
грошовими винагородами на збиранні ранніх зернових та зернобобових культур
а також до професійного свята День працівників сільського господарства.
Станом на 01.01.2018 року згідно оперативних даних, зернові та
зернобобові культури зібрано з площі 54,4 тис.га. Валовий збір у вазі після
доробки становить 163,8 тис.тонн, що складає 106 % до запланованого
програмою. Урожайність склала 30,1 ц/га. Валовий збір озимої пшениці з площі
37,4 тис.га склав 129,4 тис.тонн середня врожайність 34,6 ц/га; озимого ячменю
– з площі 1,2 тис.га валовий збір склав 3,1 тис.тонн середня врожайність 26,2
ц/га; ярого ячменю – з площі 4,9 тис.га валовий збір склав 13,2 тис.тонн середня
врожайність 26,8 ц/га. Валовий збір зернових культур в порівнянні з 2016 роком
збільшено на 14 тис. тонн, озимої пшениці 10 тис. тонн.
Під урожай 2018 року сільськогосподарськими підприємствами посіяно
всього озимих культур на зерно та зелений корм 38,53 тис. га, в тому числі:
озима пшениця – 36,5 тис. га , озимий ячмінь – 1,3 тис. га, озимий ріпак – 0,6
тис.га.
Сільськогосподарські підприємства приймають участь в ярмарках з
продажу сільськогосподарської продукції.
У 2017 році було здійснено коригування структури посівних площ
зернобобовими, технічними та кормовими культурами. Також здійснювався
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моніторинг
щодо
фактичного забезпечення
господарств
району
насінням, мінеральними добривами, засобами захисту рослин для посіву ярих
культур.
Картоплю, баштанні культури, овочі у 2017 році сільськогосподарські
підприємства не вирощували, так як жодне сільськогосподарське підприємство
району не має систем поливу. На територію району всі ці види продукції
завозять з інших районів.
Середньомісячна заробітна плата працівників агропромислового
комплексу склала в 2017 році 5224 грн.
Всі господарства району повністю були забезпечені паливно мастильними
матеріалами. В господарствах постійно проводиться робота з оновлення
машино – тракторного парку.
Проблемні питання агропромислового розвитку:
1. Високі ціни на мінеральні добрива, засоби захисту рослин та паливномастильні матеріали.
2. Необхідність запровадження пільг на електроенергію для господарств, які
займаються розвитком тваринництва в розмірі 50% від загальної вартості для
збереження робочих місць.
3. Низькі закупівельні ціни на продукцію тваринництва (молоко, м'ясо).
4. Реалізаційні ціни на продукцію не відшкодовують витрат на її виробництво.
3. Промисловість.
За даними статистики на території Бердянського району здійснює свою
діяльність промислове підприємство - цех № 2 ПрАТ «Каучук».
Цех № 2 ПрАТ «Каучук» є підрозділом підприємства ПрАТ «Каучук»
(м. Маріуполь) і відноситься до галузі хімічної та нафтохімічної промисловості.
Цех здійснює виробництво рідкої гуми для використання її в подальшому при
виготовленні гумових запчастин для сільгосптехніки та автотранспорту. Цех
оснащений сучасною енергоємною «лінією охолодження», яка дає змогу
проводити з найменшими матеріальними витратами, реалізацію рідкої гуми не
тільки як сировини для виготовлення деталей, але і як самостійного товару.
Лінія повністю запущена та працює на повну потужність. Налаштована
автоматична складова для можливості електронного дозування сировини та її
авто-подачі.
Планується в наступному році проводити модернізацію виробництва за
власні кошти, що в свою чергу уповільнить на певний час ріст виробництва
продукції (у зв’язку із переснащенням засобів виробництва). Заплановано
будівництво нової сортувальної лінії для авто-подачі гумової сировини та
електроніки. Спостерігається зростання собівартості, за рахунок здороження
сировини та матеріалів.
4. Капітальне будівництво.
Протягом 2017 року в експлуатацію прийнято 541,0 м2 загальної площі
житла.
Обсяг капітальних інвестицій за 2017 рік склав 240339,0 тис. грн. або
128,5 % у порівнянні з попереднім роком (187,0 тис. грн.).
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Для вирішення економічних, соціальних проблем району шляхом
впровадження у виробництво та соціальну сферу науково-технічних розробок,
технологій, нових видів сучасної, якісної продукції і створення потужностей
для освоєння та збільшення випуску конкурентоспроможної продукції, в районі
діють програми залучення інвестицій для економічного розвитку району.
У 2017 році було сформовано та оприлюднено на сайті Державного
фонду регіонального розвитку аплікаційні форми проектів які мають на меті
важливе соціальне значення для населення Бердянського району. Одним із
таких є проект : «Будівництво шкільного стадіону Азовської ЗОШ I-IIIст. по
вул. Молодіжна, 92 в с. Азовське». Вищевказаний захід реалізовується за
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та 10%
співфінансування місцевого бюджету. Загальна кошторисна вартість складає
2548,825 тис. грн. у тому числі: 2039,061 - кошти ДФРР, 509,764 тис. грн. –
місцевий бюджет.
Також, на завершальному етапі знаходяться проекти, що були подані в
2016 році до участі в конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів,
які можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального
розвитку, а саме: «Водовід с. Новотроїцьке Бердянського району (I та II
черга будівництва)», загальна кошторисна вартість проекту – 7162,406 тис.
грн. у тому числі: 6446,165 тис. грн. – кошти ДФРР, 716,241 тис. грн. –
місцевий бюджет. Проектна потужність – 17,320 км; «Водопровідна мережа, с.
Луначарське Бердянського району – реконструкція (перша та друга черги)»,
загальна кошторисна вартість проекту – 5761,206 тис. грн. у тому числі:
5185,085 тис. грн. – кошти ДФРР, 576,121 тис. грн. – місцевий бюджет.
Проектна потужність – 9, 44 км.
У 2017 році Бердянському району було виділено субвенцію державного
бюджету місцевим бюджетам на розвиток окремих територій у розмірі 900 тис.
грн., а також для спів фінансування виділені кошти з районного бюджету в
сумі 27,0 тис. грн. За рахунок субвенції було здійснено наступні заходи:
 "Впровадження енергоефективних заходів. Капітальний ремонт
окремих елементів будівлі (заміна вікон та дверей) Новотроїцької ЗОШ І-ІІІ
ст. по вул. Лактіонова в с. Новотроїцьке Бердянського району Запорізької
області";
 "Придбання спортивного обладнання для КЗ "Андрівський сільський
будинок культури", с. Андрівка Бердянського району";
 "Придбання медичного обладнання для КУ "Андріївська центральна
районна лікарня Бердянської районної ради";
"Придбання комп’ютерного та холодильного обладнання для КУ
"Бердянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги
Бердянської районної ради".
В рамках Регіональної програми будівництва, реконструкції, модернізації
об’єктів інфраструктури, соціально - культурного та екологічного призначення
по Запорізькій області на період до 2020 року у 2017 році на території
Бердянського району було реалізовано наступні заходи: "Впровадження
енергоефективних заходів. Реконструкція - заміна вікон в Азовській ЗОШ ІІІІ ст. Бердянської районної ради по вул. Молодіжна, 92, с. Азовське
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загальна
кошторисна
Бердянського
району
Запорізької області",
вартість проекту – 299,800 тис. грн. у тому числі: 269,820 тис. грн. – обласний
бюджет, 29,980 тис. грн. – місцевий бюджет; «Реконструкція
Червонопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за
адресою: с. Червоне Поле вул. Центральна 222, Бердянського району».
Загальна кошторисна вартість складає 617,399 тис. грн., у тому числі: 555,660
тис. грн. - кошти обласного бюджету, 61,739 тис. грн. - місцевий бюджет.
Також, у межах Програми сприяння виконанню депутатських
повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки) (депутат
обласної ради Волошин М.М.), затвердженої рішенням обласної ради від
06.04.2017 № 54 (зі змінами та доповненнями) надано субвенцію з обласного
бюджету до бюджетів сільських рад:
- Андрівської сільської ради на об’єкт «Встановлення огорожі та
укладання тротуарної плитки дитячого майданчика в центрі с. Полоузівка, вул.
Дружби, 36 Бердянський район Запорізька область» - 46,7 тис.грн.,
- Долинської сільської ради на придбання та встановлення дитячого
спортивно-ігрового комплексу «Три башти дворівневий» у с. Шевченкове - 72,0
тис. грн., «Придбання дитячих дерев'яних ліжок для Долинського дошкільного
навчального закладу "Струмочок» - 27,5 тис. грн.,
- Новотроїцької сільської ради на встановлення огорожі дитячого
майданчика с. Новотроїцьке 99,9 тис. грн., «Будівництво мережі
водопостачання школи та дитячого садочка по вулиці Лактіонова, 45 в селі
Новотроїцьке» - 132,9 тис. грн., "Придбання музичної апаратури для
комунального закладу "Новотроїцький сільський будинок культури" – 8,29 тис.
грн.,
- Дмитрівської сільської ради для поповнення матеріальної бази та
подальший розвиток КЗ «Дмитрівський центр культури, спорту та дозвілля» –
50,8 тис. грн.
5.Прямі іноземні інвестиції.
У 2017 році Бердянський район приймав активну участь у міжнародних
проектах.
Рішенням Бердянської районної ради від 26.06.2015 року № 6
затверджено районну цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду – ІІI» на 2015-2018 роки.
У районі завершено впровадження ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», в якій, на даний час, 2
виконали реалізацію наступних мікро-проектних ініціатив:
- «Реконструкція вуличного освітлення смт. Андріївка та села Успенівка
Бердянського району Запорізької області» на загальну суму 613,665 тис. грн. «Реконструкція вуличного освітлення (із установкою світлодіодних ламп та
багато тарифних лічильників) в с. Миколаївка, с. Малинівка і с. Родивонівка
Бердянського району Запорізької області» на загальну суму 741,630 тис. грн.
Населенням району досягнуте найголовніше - подолання байдужості
громад. За 8 років участі у Проекті жителі Бердянського району сформували в
сільських громадах європейський підхід господарювання та впровадили 16
мікропроектних пропозицій.
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На теперішній час розроблено та оновлено проекти двох інвестиційно привабливих промислових зон на території Берестівської сільської об’єднаної
територіальної громади. У поточному році дані земельні ділянками були
представлені інвесторам із Південної Кореї, які в разі зацікавленості
плануватимуть організацію промислового, енергоємного, переробного
підприємства.
6. Транспорт та зв’язок.
Вантажні та пасажирські перевезення в районі здійснюються
залізничним, автомобільним та морським видами транспорту. На даний час
авіаційний транспорт не функціонує.
а) автомобільний транспорт
Автомобільний транспорт здійснює більшість пасажирських та
вантажних перевезень району. Понад 80% перевезень між населеними
пунктами та м. Бердянськ припадає на автомобільний транспорт.
Всі населені пункти району цілий рік забезпечені постійним
автомобільним зв’язком з містами та районами Запорізької області, а також з
іншими містами та регіонами України та зарубіжжя.
У районі нараховується 17 діючих автобусних приміських маршрутів
загального користування. Пасажирські перевезення в районі здійснюють 4
суб'єкти підприємницької діяльності (2 – фізичні особи, 2 – юридичні особи).
На території району функціонують два соціальні маршрути, які
здійснюють сполучення населених пунктів району з КП "Андріївська
центральна районна лікарня Бердянської районної ради":
1) Бердянськ (АС) – Андріївська ЦРБ через: с. Сахно, с. Дахно, с.
Кримка, с. Долинське, с. Єленівка.
2) Бердянськ (АС) – Андріївська ЦРБ через: с. Новопетрівка, с.
Осипенко, с. Миколаївка, с. Троїцьке, с. Калайтанівка, с. Берестове.
б) залізничний транспорт
Південно-західну частину Бердянського району пересікає залізнична
лінія Пологи–Бердянськ. На ділянці залізничної дороги в межах району діють 4
залізничні станції: Бердянськ, Берда, Бердянський порт та Трояни.
в) морський транспорт
Бердянський морський торговий порт, який засновано в ХІХ столітті, є
одним з найбільших портів на півдні України.
Зв'язок.
Усі населені пункти району телефонізовано. У районі працює 18 АТС.
Мережу телефонного зв’язку виконано підземними лініями зв’язку.
Стан діючих телефонних мереж задовільний, але необхідним є
виконання робіт з часткового капітального ремонту мережі.
З’єднувальні лінії між АТС виконано кабелями КСПП(Б). В АТС сіл
Азовське, Осипенко функціонує волокно-оптична лінія.
Схема телефонізації району забезпечує можливість виходу абонентів
усіх АТС на телефонну мережу країни та зарубіжжя.
7. Торгівля та послуги.
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Станом на 01.01.2018 року в районі діє
178 підприємств сфери
торгівлі (156 – магазини, 22 – підприємств ресторанного господарства, 11 – об’єктів
побутового обслуговування населення).
Протягом 2017 року кількість об’єктів торгівлі зменшилася на 2 одиниці.
Обсягроздрібного товарообороту підприємств, основним видом
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля за 9 місяців 2017 року склав
55,592 млн. грн.
Очікуваний річний показник обсягу роздрібного товарообороту
підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля
у 2018 році складе 72,3 млн. грн., що становитиме 130,1 % до показника 9
місяців 2017 року.
Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) за 9 місяців 2017 року
склав 4,1 млн. грн., що становитиме 83,1% до виконання за минулий рік.
Обсяг послуг, реалізованих населенню за 9 місяців 2017 року склав 0,74
млн. грн., що складає 121,13% до виконання за минулий рік. Прогнозний обсяг
реалізованих послуг населенню (у ринкових цінах) у 2018 році становитиме 1,0
млн. грн., що становитиме 135,14 % до показника 2017 року.
8.Фінанси та бюджет.
До загального фонду місцевих бюджетів району станом на 01.01.2018 р.
надійшло 45543,2 тис. грн. власних надходжень, що становить 129,0 відсотка до
плану звітного періоду.
За підсумками звітного періоду виконані усі місцеві бюджети
Бердянського району .
Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов за звітний період у
розмірі 19516,1 тис. грн. або 130,5 % до затвердженого плану звітного періоду.
Податок на майно до місцевих бюджетів надійшов за звітний період у
розмірі 8478,9 тис. грн. або 104,3 % до затвердженого плану звітного періоду.
Єдиного податку зараховано до бюджету району у розмірі
12505,3 тис. грн., що відповідає 144,6% до затвердженого плану звітного
періоду.
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів надійшов до бюджету району у розмірі 2318,5 тис.
грн. або 85,8% до затвердженого плану звітного періоду.
Протягом січня-грудня 2017 року податковою інспекцією отримано 1368
повідомлень про реєстрацію трудових відносин по Бердянському району,
додаткові надходження ПЗФО становлять 606,1 тис. грн.
9.Соціальна сфера.
За 2017 рік середньомісячна заробітна плата штатних працівників району
склала 5210 грн. Темп росту заробітної плати склав 155,6% до показників 2016
року. Уповільнення темпів росту заробітної плати пов’язано з сезонним
характером роботи основних бюджетонаповнюючих підприємств району.
10.Стан ринку праці.
Протягом 2017 року послугами Бердянського районного центру зайнятості
скористалися 1601 особа незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 133
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особи менше, ніж за 2016 рік (1734 особи). Станом на 01.01.2018 року на
обліку перебуває 528 осіб, це на 37 осіб менше, ніж станом на 01.01.2017 року (565
осіб).
Протягом 2017 року в Бердянському районному центрі зайнятості
перебувало 609 жінок, це на 65 осіб менше, ніж за 2016 рік (674 особи),
перебувало молоді віком до 35 років 595 осіб, що на 78 осіб менше, ніж у 2016
році (673 особи).
За сприянням служби зайнятості у 2017 році знайшли роботу 921 особа (в
т. ч.: 249 осіб, які перебували на обліку та 672 особи з числа безробітних), це на 76
осіб більше, ніж у 2016 році (845 осіб, з яких: 131 особа, які перебували на обліку
та 714 осіб з числа безробітних). В 2017 році чисельність працевлаштованих
безробітних на нові робочі місця з компенсацією єдиного внеску роботодавцям
становить 2 особи.
Протягом 2017 року Бердянський районний центр зайнятості направив на
професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 299 безробітних
осіб, а у 2016 році 292 особи.
Профорієнтаційна робота є одним з найважливіших напрямів діяльності
служби зайнятості. Протягом 2017 року надано 3668 профорієнтаційних послуг, в
т. ч. незайнятому населенню – 1579 послуг та 2089 послуг іншій категорії, що на
180 послуг менше, ніж за відповідний період 2016 року (3848 профорієнтаційних
послуг в т. ч. незайнятому населенню – 1710 послуг та 2138 послуг іншій
категорії).
Всього в 2017 році 1522 безробітних прийняли участь у різноманітних
семінарах, в т. ч. з них 647 – працевлаштовані, 288 – направлені на професійну
підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації. В 2016 році в семінарах
прийняли участь 1660 безробітних, в т. ч. з них 700 – працевлаштовані, 290 –
направлені на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації.

11.Малий та середній бізнес.
Станом на 01.01.2018 року у районі було зареєстровано та взято на облік 80
суб’єкта підприємницької діяльності (з них 10 юридичних осіб та 70 фізичних
осіб).
Станом на 01.01.2018 у Бердянському районі зареєстровано 1150 суб’єктів
підприємництва – це на 142 од. менше ніж у 2016 році (1292), з них 680 фізичних
та 470 юридичних осіб ( з них малих підприємств 171 одиниця). У минулому році
припадало 815 фізичних та 477 юридичних осіб.
За 2017 рік до бюджету району від суб’єктів підприємницької діяльності
надійшло всього 93035,6 тис. грн., з яких від юридичних осіб надійшло 77799,1
тис. грн., від фізичних осіб – 15236,5 тис. гривень.
За звітний період до бюджету всіх рівнів від суб’єктів підприємницької
діяльності надійшло всього 165616,8 тис. грн., з яких від юридичних осіб надійшло
147915,0 тис. грн., від фізичних осіб – 17701,8 тис. гривень.
Кількість селянських (фермерських) господарств по Бердянському району
станом на 01.01.2018 складає 95 одиниці (згідно реєстру фермерських
господарств). У користуванні фермерів знаходиться 16540,0 га земель. Фермерські
господарства району вирощують зернові культури, насіння соняшнику, кукурудзу.
На території району працює кредитна спілка «Благо», кредитними
ресурсами якої можуть скористатися суб’єкти підприємницької діяльності всіх
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сільських та селищної рад району. За 2017 рік кредитною спілкою «Благо»
надано кредитів на загальну суму 99,0 тис. грн.
Для оперативного інформування представників малого і середнього бізнесу,
Бердянською ОДПІ станом на 01.01.2018 року проведено 50 інформаційних
семінарів-практикумів для платників податків – юридичних та фізичних осіб, з
них: 23 практикумів для новостворених суб’єктів підприємницької діяльності; 4
семінари тематичного характеру; 23 – загальної направленості.

12. Освіта.
У Бердянському районі створюються всі умови для отримання якісної
освіти для кожного школяра району.
Станом на 01 січня 2018 року мережа закладів загальної середньої освіти
складається з 9 закладів, з яких: 1 спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ
ступенів, 6 – закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 2 – заклади
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів. Контингент учнів у закладах району
складав 1158 осіб. У 2017 році відкрито 91 клас, середня наповнюваність класів
12,7 учня. Для 11 учнів (1 %) Шевченківської школи організовано групове
індивідуальне навчання. (без урахування об'єднаних громад).
Показник охоплення дітей 5-річного віку становить 100%, що дорівнює
обласному показнику.
Станом на 01 січня 2018 року мережа закладів загальної середньої освіти
складається з 9 закладів (без урахування об’єднаних територіальних громад), з
яких: 1 спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів, 6 – закладів
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 2 – заклади загальної середньої освіти
І-ІІ ступенів. Контингент учнів у закладах району складав 1158 осіб. У 2017 році
відкрито 91 клас, середня наповнюваність класів 12,7 учня. Для 11 учнів (1 %)
Шевченківської школи організовано групове індивідуальне навчання.
Усі заклади дошкільної
та загальної середньої освіти району
функціонують в україномовному режимі й працюють над впровадженням
Програми розвитку і функціонування української мови в Бердянському районі
на 2016-2020 роки. Упродовж останніх років
мережа позашкільних
навчальних закладів залишається стабільною. Станом на 01.01.2018 року у
районі функціонує три позашкільних навчальних заклади: Андріївський
будинок дитячої творчості, Новопетрівський будинок наукової та дитячої
творчості та Осипенківський дитячо – юнацький клуб фізичної підготовки.
Проблемні питання галузі освіти:
1. Потреба у виділенні коштів з державного, обласного бюджетів на
"Капітальний ремонт по заміні дерев’яних віконних блоків на металопластикові
Андріївської СРШ І-ІІІ ст, по вул. Микули, 14, в смт. Андріївка, Бердянського
району Запорізької області" у сумі 1298,156 тис. грн.
2.Необхідне поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів, а
також забезпечення комп’ютерною технікою.

13. Охорона здоров’я.
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Станом на 01.01.2018 року у Бердянському районі налічується 29
медичних закладів, а саме:
- 10 амбулаторій ЗПСМ: Андріївська, Червонопільська, Берестівська,
Миколаївська, Новопетрівська, Осипенківська, Андрівська, Дмитрівська,
Новотроїцька, Азовська;
- 11 фельдшерсько – акушерських пунктів («Нива», Успенівський,
Софіївський, Шевченківський, Троянівський, Вибоївський, Троїцький №
1, Троїцький №2, Старопетрівський, Бердянський, Долинський);
- 7 фельдшерських пунктів (Іванівський, Кримський, Полоузівський,
Малинівський, Шевченківський, Куликівський, Деревецький);
- 4 бригад невідкладної медичної допомоги вдома, які входять до складу
амбулаторій
(Берестівська,
Новопетрівська,
Андрівська,
Червонопільська).
У Бердянському районі працює Центральна районна лікарня зі 82
ліжками.
Одним із пріоритетів у діяльності райдержадміністрації було і
залишається забезпечення стабільної роботи системи охорони здоров'я,
підвищення якості та доступності медичного обслуговування населення. Саме
для цього в районі розпочаті реальні кроки у галузі, результати яких повинні
позитивно позначитися на якості медичного обслуговування населення.
Проблемні питання галузі медицини:
1.Потреба у виділенні коштів з обласного бюджету на «Реконструкція покрівлі
АЦРЛ за адресою: Запорізька область, Бердянський район, смт. Андріївка, вул.
Праці, 43» на суму 2514,737 тис. грн.
2.Недостатнє кадрове забезпечення спеціалістів в галузі медицини.
14. Культура.
В Бердянському районі відбулися зміни в мережі закладів культури: до
Берестівської СОТГ відійшли 3 бібліотеки, 6 клубних установ, 2 музеї на
громадських засадах; з 1 січня 2017 року до Осипенківської СОТГ відійшли
Осипенківська дитяча музична школа, Осипенківський «народний» музей, 3
бібліотеки та 6 клубних установ. Відповідно до рішення дев’ятої сесії
Бердянської районної ради від 08 липня 2016 року № 18 «Про зміну
Засновника та найменування Бердянського районного будинку культури» було
змінено засновника та назву у відповідності зі ст. 32 Кодексу Законів про
працю України. Нині Андріївський районний Будинок
культури є
Андріївськими селищним Будинком культури.
У районі діють 3 туристичні маршрути, які знайомлять туристів з
історією, етнографією, природою нашого краю, його самобутністю, народним
мистецтвом та художніми промислами.
Проблемні питання галузі культури:
1. Подальша комп’ютеризація бібліотечної системи району та підключення до
мережі Internet.

15. Екологія.
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На початок 2017 року на рахунках
фондів
охорони
навколишнього природного середовища селищної та сільських рад
(спеціального фонду) налічувалось 86890,89 тис.грн. Кошти надійшли від
підприємств і організацій за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та
іншої діяльності.
Надходження коштів на рахунках фондів охорони навколишнього
природного середовища селищної та сільських рад (спеціального фонду) за
шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності від
штрафних санкцій, станом на 01.01.2018 року, склали 15405,03 тис. грн.
Залишок коштів, станом на 01.01.2018 року, складає 98745,92 тис. грн.
У 2017 році Берестівська СОТГ, сільські ради не використовували місцеві
фонди з метою накопичення коштів для фінансування більш значних та
фінансово затратних заходів у майбутніх роках.
Андріївська селищна рада використала кошти місцевих бюджетів на
виготовлення та встановлення інформаційно-охоронних знаків території
заказників «Зелена гора», «Малиш», та пам’ятника природи «Зелений курган з
цілиною», Бердянський р-н, смт.Андріївка» - загальна кошторисна вартість
3,550 тис.грн.
На початок 2017 року на рахунку фонду охорони навколишнього
природного середовища Осипенківської сільської об’єднаної територіальної
громади (спеціального фонду) налічувалось 95,0 тис. грн. Залишок коштів на
кінець року станом на 01.01.2018 року складає 184,9 тис. грн.
У 2017 році Осипенківська СОТГ використала кошти місцевих бюджетів
на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту "Комплекс
першочергових берегоукріплювальних споруд на морському узбережжі у с.
Новопетрівка, IV черга будівництва" (корегування, отримання експертного
звіту), Бердянський р-н, Новопетрівська с/р» - загальна кошторисна вартість
10,704 тис.грн.
На початок 2017 року на рахунку фонду охорони навколишнього
природного середовища Берестівської сільської об’єднаної територіальної
громади (спеціального фонду) налічувалось 28,1 тис. грн. Залишок коштів на
кінець року станом на 01.01.2018 року складає 30,5 тис. грн.
Проблемні питання галузі екології:
1. Здійснення заходів із видалення 10,625 тонн непридатних та заборонених до
застосування хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) у Бердянському районі.
16. Основні проблемні питання соціально - економічного розвитку
території.
1. Високі ціни на мінеральні добрива, засоби захисту рослин та паливномастильні матеріали.
2. Необхідність запровадження пільг на електроенергію для господарств, які
займаються розвитком тваринництва в розмірі 50% від загальної вартості для
збереження робочих місць.
3. Низькі закупівельні ціни на продукцію тваринництва (молоко, м'ясо).
4. Реалізаційні ціни на продукцію не відшкодовують витрат на її виробництво.
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5. Потреба у виділенні коштів з державного, обласного бюджетів на
"Капітальний ремонт по заміні дерев’яних віконних блоків на металопластикові
Андріївської СРШ І-ІІІ ст, по вул. Микули, 14, в смт. Андріївка, Бердянського
району Запорізької області" у сумі 1298,156 тис. грн.
6.Необхідне поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів, а
також забезпечення комп’ютерною технікою.
7.Потреба у виділенні коштів з обласного бюджету на «Реконструкція покрівлі
АЦРЛ за адресою: Запорізька область, Бердянський район, смт. Андріївка, вул.
Праці, 43» на суму 2514,737 тис. грн.
8.Недостатнє кадрове забезпечення спеціалістів в галузі медицини.
9. Подальша комп’ютеризація бібліотечної системи району та підключення до
мережі Internet.
10. Здійснення заходів із видалення 10,625 тонн непридатних та заборонених до
застосування хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) у Бердянському районі.
11.Потреба у виділенні коштів з державного, обласного бюджетів
на:"Будівництво мереж водопостачання в с. Успенівка Бердянського району
Запорізької області". Загальна кошторисна вартість складає 2297,873 тис. грн.
"Будівництво водонапірної башти в смт. Андріївка Бердянського району
Запорізької області". Загальна кошторисна вартість складає 1230,142 тис. грн.
"Водопровід по вул. Свободи, Решетнікова, Зарєчній в с. Дмитрівка
Бердянського району Запорізької області- капітальний ремонт". Загальна
кошторисна вартість складає 1616,006 тис. грн.
12. Вкрай незадовільний та небезпечний стан доріг державного значення та
загального користування місцевого значення на території району.
Заступник голови
районної ради

М.М.Закоморний

