СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПАСПОРТ
Більмацького району Запорізької області
за 2017 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:
Більмацький район розташований на сході Запорізької області, межує з
Пологівським, Гуляйпільським, Чернігівським, Бердянським, Розівським
районами Запорізької області та Володарським районом Донецької області. До
26 червня 1992 року Розівський район входив до складу Куйбишевського.
Район знаходиться на Приазовській височині з її найвищою точкою
Більмак-Могила (324 м. над рівнем моря). Площа району складає 1335
квадратних кілометрів. Протяжність його зі сходу на захід – 60 км, з півдня на
північ – 56 км. Відстань до обласного центру 132 км.
На території району – 13 річок загальною довжиною 170 км, а одна з
найбільших річок області – Берда, яка впадає в Азовське море, бере початок
біля села Зразкове. Багатий район і на ставки, загальна площа їх дзеркал 600 га.
Але, незважаючи на це, водні ресурси дуже бідні, потреба у воді забезпечується
в основному за рахунок підземних вод, запаси яких обмежені і крім того
високо мінералізовані.
З корисних копалин район багатий запасами будівельних матеріалів:
граніти високої якості, глина, пісок, габросієніт. Їх розробкою займаються:
філія ЦУП ПАТ «Укрзалізниця» ВП «Трудівський кар’єр», ТОВ «АЛЬЯНСКЕРАМІК».
Район відноситься до степової зони, має 3335,5 гектарів державного
лісового фонду та більше 5 тисяч гектарів лісосмуг.
На території району розташовано 40 населених пунктів. Місцеве
самоврядування представлене 1 районною (з кількістю депутатів – 25), 2
селищними (52 депутатів) та 7 сільськими (87 депутатів) радами.
Чисельність наявного населення в районі на 01.01.2018 становила
21758 осіб. Протягом 2017 року чисельність населення району зменшилася на
377 осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю
живонароджених - 283 особи (кількість живонароджених 184 особи, померлих
– 467 осіб). Міграційне скорочення населення склало 94 особи.
В районі утворені дві об’єднані територіальні громади Комиш Зорянська селищна та Смирновська сільська ради. Частка жителів населених
пунктів, які входять до об'єднаних територіальних громад складає близько 44,8
%.
У 2017 році в районі продовжувалася робота щодо створення третьої
Більмацької об'єднаної територіальної громади з адміністративним центром в
смт. Більмак. Протягом 2015-2017 років проводилося громадське обговорення
зазначеного питання, за участю керівництва райдержадміністрації по всіх
сільських радах, що не увійшли до складу вже утворених ОТГ.
На сьогодні прийняті рішення про надання згоди на об'єднання в
Більмацьку громаду Більманською, Гусарківською та Мар'янівською
сільськими радами.

У 2017 році змінилася позиція Новоукраїнської і Смілівської сільської
ради та прийняті рішення про добровільне об'єднання в Новоукраїнську
територіальну громаду з центром в с. Новоукраїнка.
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.10.2017 № 536
затверджений висновок щодо відповідності Конституції та законам України
проектів рішень стосовно добровільного об'єднання територіальних громад
Новоукраїнської та Смілівської сільських рад Більмацького району Запорізької
області у Новоукраїнську сільську об'єднану територіальну громаду
Більмацького району Запорізької області.
2. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО:
Важливе місце в економіці району займає аграрний сектор. Площа
сільськогосподарських угідь району складає 116,8 тис.га, у тому числі ріллі –
94,3 тис.га, із них 65,1 тис.га в обробітку.
В сільськогосподарських господарствах району на 01.01.2018
налічується: великої рогатої худоби – 1,9 тис.голів (109,0 % до 2016 року), у
тому числі корів – 0,7 тис.голів (100,0 % до 2016 року), поголів’я свиней – 3,0
тис.голів (82,0 % до 2016 року), поголів’я птиці – 439,2 тис.гол. (100,3 % до
2016 року).
У
2017 році сільськогосподарськими підприємствами району
реалізовано м’яса 1,0 тис.тонн (111,1 % до 2016 року), молока 4,7 тис.тонн
(117,5 % до 2016 року), яєць – 109,9 млн.штук. (98,0 % до 2016 року).
Надій молока від однієї корови склав 6852 кг (виходячи з середнього
поголів’я корів) і збільшився у порівнянні з попереднім роком на 17,1 %.
Середня несучість однієї курки несучки збільшилась на 3,7 %.
Всіма категоріями господарств у 2017 році отримано валовий збір
зернових та зернобобових культур 145,9 тис.тонн, соняшнику – 49,5 тис.тонн.
Урожайність зернових та зернобобових культур склала - 43,1 ц/га ( у
2016 році – 37,1 ц/га), соняшника – 19,0 ц/га (20,2 ц/га).
Згідно з розрахунковими даними середньомісячна заробітна плата по
сільськогосподарських підприємствах району склала 5617,6 грн.
Протягом 2017 року в районі об’єкти сільськогосподарського
призначення не вводились в експлуатацію.
Проблемні питання:
- низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію (особливо
на продукцію тваринництва) одночасно з високим рівнем цін на паливномастильні матеріали, мінеральні добрива, засоби захисту рослин;
- високі кредитні ставки банків;
- збільшення посівних площ альтернативних соняшникові олійних
культур (ріпак, гірчиця, соя) та кормових культур;
- підвищення родючості ґрунтів та охорона довкілля.

3. ПРОМИСЛОВІСТЬ:
Протягом 2016 року в районі виробничу діяльність здійснювали три
підприємства:
виробничий
підрозділ
«Трудівський
кар’єр»,
ТОВ
«Куйбишевський комбікормовий завод» та Командитне товариство «Желєв і
компанія» Комиш-Зорянського елеватора».
Основна продукція виробничого підрозділу «Трудівський кар’єр» будівельні матеріали (щебінь), ТОВ «Куйбишевський комбікормовий завод» комбікорм.
Командитне товариство «Желєв С.С. і компанія» Комиш-Зорянського
елеватора спеціалізується на прийманні, зберіганні, сушінні, очистці та
відвантаженню зернових та насіння соняшника.
За звітний період промислові підприємства реалізували продукції
(товарів, послуг) на загальну суму близько 97,0 млн.грн., що становить 26,8 %
до попереднього року.
75 % реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
у
загальнорайонному обсязі займає Командитне товариство «Желєв С.С. і
компанія» Комиш - Зорянського елеватора.
За звітний період у порівнянні з 2016 роком зменшився обсяг реалізації
продукції підприємством на 74,0 % за рахунок зменшення: приймання
зернових на зберігання, обсягів виробництва олії, продажу борошна та
основних засобів.
ТОВ «Куйбишевский комбікормовий завод» та виробничий підрозділ
«Трудівський кар’єр» у 2017 році працювали стабільно та у порівнянні з 2016
роком збільшили обсяги реалізації продукції (товарів, послуг) відповідно на
12,0 % та 26,0 %.
Проблемні питання:
- високий тариф на електроенергію ( ВП «Трудівський кар’єр» філії
«ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «Куйбишевський комбікормовий завод»,
Командитне товариство «Желєв і компанія» Комиш-Зорянського елеватора);
- відсутність централізованого водопостачання та водовідведення
(ТОВ «Комбікормовий завод»).
4. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО:
Обсяг капітальних інвестицій по підприємствах та організаціях усіх
форм власності за 2017 рік склав 144,9 млн.грн. (112,8 % до 2016 року).
Протягом звітного періоду в районі введено в експлуатацію 2 приватні
індивідуальні житлові будинки загальною площею 229,4 кв.м.
За рахунок коштів субвенції державного бюджету місцевим бюджетам
на соціально-економічний розвиток окремих територій в районі реалізовані 6
заходів на загальну суму 2,1 млн.грн.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад по:
- Комиш -Зорянській громаді виконано 6 заходів на загальну суму
4,8 млн.грн.
- Смирновській громаді виконано 9 заходів на загальну суму
4,2 млн.грн.
За рахунок коштів місцевих бюджетів:

Більмацькою селищною радою реалізовано 41 захід на загальну суму
6,1 млн.грн.;
Новоукраїнською сільською радою реалізовано 7 проектів на загальну
суму 3,2 млн.грн.
У 2017 році проведено ремонти доріг комунальної власності на загальну
суму 3,3 млн.грн., у тому числі: капітальний ремонт на 2,0 млн.грн., поточний
ремонт на 1,3 млн.грн.;
проведено ямковий ремонт на двох автодорогах загального
користування місцевого значення на загальну суму 1,6 млн.грн.
5. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО:
Реалізація державної містобудівної політики на районному рівні
здійснювалася шляхом створення банку даних щодо незавершеного
будівництва житла, реалізації цільової районної
програми житлового
будівництва “Сільське подвір’я”, проведення моніторингу стану збереження
пам’яток містобудування та архітектури Більмацького району, забезпечення
зонування територій для забудови та іншого використання, впровадження
нових підходів до участі замовників будівництва об’єктів у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів згідно
із Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”.
Житлово-комунальні послуги населенню в районі надавали 4 комунальні
підприємства: КП «Куйбишевський водоканал», КП «Альянс»,
КП
«Мрія», Куйбишевський ЕЦВВ КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради.
Житловий фонд смт. Більмак знаходиться на балансі
КП
«Куйбишевський водоканал», яким не надаються послуги з утримання
будинків та прибудинкових територій. Станом на 01.01.2018 в районі створено
28 об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків, у тому
числі 20 у смт. Більмак, 7 у смт. Комиш – Зоря, 1 в с. Трудове, що становить
56 % від загальної кількості багатоквартирних будинків.
В районі діє цільова районна програма підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі «Сільське подвір'я». Для реалізації Програми у
2017 році мешканцям району надано кредити на суму 199,8 тис.грн, з яких
кошти спеціального фонду Більмацького району – 26,7 тис.грн.
При підтримці Програми протягом 2017 року: придбаний 1 житловий
будинок загальною площею 91,6 кв.м. та реконструйований (добудований) 1
житловий будинок загальною площею 83,2 кв.м.
Протягом 2017 року підготовлено та видано мешканцям району 10
будівельних паспортів забудови земельної ділянки на будівництво
індивідуальних житлових будинків, господарських будівель та споруд (у 2016
році – 5).
6. РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ:
Рівень розрахунків за спожиті енергоносії за 2017 рік по району склав
100 %, у тому числі:
промислові підприємства - 100 %;

сільгоспспоживачі
- 100 %;
держбюджет
- 102 %;
місцевий бюджет
- 100 %;
населення
- 100 %;
КЕЦВВ КП “Облводоканал” - 112 %;
інші споживачі
- 100 %.
7. ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК:
У 2017 році економіка та населення району забезпечені послугами
транспорту та зв’язку. Мережа приміських автобусних маршрутів загального
користування, що не виходять за межі території району включає 10 маршрутів.
Автотранспортним сполученням з районним центром забезпечено 90 %
населених пунктів. Перевезенням пасажирів автомобільним транспортом
здійснювала одна фізична особа-підприємець.
Обсяги перевезень склали:
- вантажів автотранспортом загального користування близько 19,0 тис.
тонн (102,2 % до Програми), що на 1,6 % більше, ніж за 2016 рік;
- обсяг перевезень пасажирів склав близько 96,9 тис.чол. (81,5 % до
Програми), що на 12,1 % менше, ніж за 2016 рік.
Територія покрита мобільним зв’язком операторів “Київ-Стар”,
“Vodafone”; «Life». 1020 абонентів району користуються високошвидкісним
доступом до мережі Інтернет через ADSL підключення.
Послуги зв’язку в районі надають два підприємства: ЦПЗ № 5
Запорізької дирекції ПАТ «Укрпошта» м. Оріхів та СЛД № 1 смт. Більмак КЦТ
535 м. Бердянськ Запорізької філії ПАТ «Укртелеком». Підприємства є філіями
і не мають власних балансів.
8. ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ:
У 2017 році на території району функціонували 172 підприємств
торгівлі, у тому числі 3 оптових об’єкта торгівлі, 19 об’єктів громадського
харчування, 33 об’єкта побутового обслуговування населення. На території
району функціонує 1 ринок КП «Мрія», на якому обладнано 243 торгових
місць. На ринку створені всі умови та виділені місця для торгівлі власною
продукцією товаровиробникам. Протягом 2017 року щосуботи на ринку
проводилися ярмарки з продажу сільгосппродукції.
Станом на 01.01.2018 на території Більмацького району розміщені 40
адміністративно-територіальних одиниць, із них в 1 населеному пункті
мешканці не проживають.
Всі 39 населених пунктів району забезпечені торгівельними послугами,
із них 23 забезпечені стаціонарною торговельною мережею (магазинами,
кіосками тощо) та в 16 населених пунктах запроваджено пересувну торгівлю
хлібом, хлібобулочними виробами та товарами складного асортименту.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали
діяльність із роздрібної торгівлі за січень-вересень 2017 року склав
68,3 млн.грн., що становить 105,7 % до відповідного періоду 2016 року.

Обсяг реалізованих послуг склав 9,9 млн.грн., у тому числі реалізованих
населенню 2,1 млн.грн., що становить відповідно до попереднього року 59,6 %
та 84,0 %.
9. ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ:
За 2017 рік до зведеного бюджету району (включає в себе: районний
бюджет та бюджети 1-го селища та 6-ти сіл, що не увійшли до складу громад)
мобілізовано 44,6 млн. грн. власних доходів, що становить 124,1 % до
уточненого річного плану, або на 8,7 млн. грн. більше.
Виконані всі основні планові показники по доходних джерелах. За 2017
рік доходи з урахуванням трансферів склали 132,7 млн.грн.
Видатки бюджету району з урахуванням міжбюджетних трансферів з
державного бюджету склали 120,5 млн.грн., з яких видатки на соціальні
виплати - 64,8 млн. грн., або 53,8 %.
Із загальної суми видатків 106 млн.грн., або 87,9% направлено на
утримання соціальної сфери, 14,6 млн.грн., або 12,1 % - на утримання органів
місцевого самоврядування, благоустрій та інші видатки.
Станом на 01.01.2018 відсутня кредиторська заборгованість.
10. СОЦІАЛЬНА СФЕРА:
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по району
склала 4931,04 грн., що на 39,5 %, більше у порівнянні з 2016 роком.
Протягом року в районі склалась складна ситуація із станом виплати
заробітної плати – за рік вона зросла в 2,2 рази та станом на 01.01.2018
становила 1919,8 тис.грн. (Більмацький РЕМ та філія «Куйбишевський
райавтодор»).
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних
установ протягом року була відсутня. Станом на 01.01.2018 відсутня
заборгованість по соціальним виплатах. Заборгованість по платежам до
Пенсійного фонду на 01.01.2018 склала 112,6 тис.грн.
Протягом року було продовжено реалізацію Програми житлових
субсидій та забезпечене безумовне виконання вимог законодавства щодо
термінів призначення і виплати всіх видів допомоги:
отримали пільги 1257 сімей на загальну суму 24,3 млн.грн.;
призначено субсидії на відшкодування витрат:
на придбання твердого побутового палива та скрапленого газу
призначено 2807 сім’ям на 7,5 млн. грн.;
на оплату житлово-комунальних послуг 3446 сім’ям на суму 7,6
млн.грн.
11. СТАН РИНКУ ПРАЦІ:
Середньооблікова кількість штатних працівників по району за звітний
період склала 3219 осіб, що на 3,9 % менше у порівнянні з 2016 роком. На
кінець року навантаження на одне вільне робоче місце по району склало 63
особи.

Станом на 01.01.2018 на обліку в районному центрі зайнятості
перебувало 751 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 1,1% менше
у порівнянні з початком року. Протягом звітного періоду статус безробітного
мали 2210 громадян.
За сприяння служби зайнятості:
на вільні та новостворені робочі місця було працевлаштовано 760
безробітних;
за направленням державної служби зайнятості пройшли підготовку,
перепідготовку, підвищення кваліфікації 235 осіб;
2 безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю
для започаткування власної справи;
475 безробітних взяли участь у громадських роботах та роботах
тимчасового характеру.
На кінець року навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну
посаду) склало 63 особи.
12. ОСВІТА:
Протягом 2017 року забезпечено стабільне функціонування
загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів, культури та охорони
здоров’я, ДНЗ «Чубарівський центр професійно-технічної освіти», ЦТДЮ та
ДЮСШ, естетичного виховання та музичної шкіл.
У 2017 – 2018 навчальному році система освіти району налічує 10
загальноосвітніх закладів, 4 навчально-виховних комплексів «Загальноосвітня
школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» та 4 позашкільних
навчальних заклади.
У 2017 році проведено необхідну підготовчу роботу по створенню
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Більмацької районної
ради Запорізької області, який розпочав свою роботу з 1 січня 2018 року. До
послуг відвідувачів сенсорна кімната, гімнастична зала та кімната вчителялогопеда.
В загальноосвітніх закладах навчається 1782 учня, у тому числі в
селищах міського типу – 892 та у сільській місцевості 890.
Мережа дитячих дошкільних закладів складає 10 дитячих дошкільних
навчальних закладів комунальної форми власності, у тому числі у селищах
міського типу 3, у сільській місцевості – 7.
Дошкільні навчальні заклади відвідують 630 дітей, у тому числі у
селищах міського типу – 360, у сільській місцевості – 270.
Парк шкільних автобусів налічує 17 транспортних
одиниць (14
автобусів та 3 мікроавтобуси), які забезпечують перевезення учнів сільської
місцевості до місця навчання і додому.
В районі діє 4 позашкільних навчальних заклади: ДЮСШ (384
вихованці), художня та музична школи відповідно 97 та 52 вихованця, ЦТДЮ
(302 вихованця).
Проблемні питання:
- реконструкція покрівлі Більмацької ЗОШ І-ІІІ ступенів (ІІІ етап);

- проведення утеплення приміщення Олексіївського НВК ЗОШ І-ІІІ
ступенів - ДНЗ Смирновської сільської ради Більмацького району;
- проведення капітального ремонту приміщень Титовської філії
Олексіївського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ Смирновської сільської ради
Більмацького району;
- реконструкція системи опалення (переведення на електроопалення)
Смирновської філії Олексіївського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ
Смирновської сільської ради Більмацького району;
- забезпечення водопостачанням Комиш-Зорянської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району.
13. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Медичну допомогу населенню Більмацького району надають 4
комунальні заклади (28 лікувально – профілактичних установ):
- центральна районна лікарня на 122 ліжка (терапевтичне - 35 ліжок;
кардіологічне – 35 ліжок; інфекційне - 12 ліжок; хірургічне - 25 ліжок;
акушерсько-гінекологічне – 15 ліжок), поліклініка на 285 відвідувань в зміну з
ліжками денного стаціонару 49);
- Більмацький центр первинної медико-санітарної допомоги, в який
увійшли: 2 - амбулаторії загальної-практики сімейної медицини (Більмацька,
Новоукраїнська), 3- фельдшерсько – акушерських пункти (Вершинський,
Мар’янівський, Гусарківський), 7 ФП (Новоукраїнський, Червоноозерський,
Смілівський, Самойлівський, Червоноселівський, Більманський, Трудівський).
- Комиш–Зорянський центр первинної медико-санітарної допомоги в
який увійшли: 4 амбулаторії загальної-практики сімейної медицини, 1
фельдшерсько–акушерських пункти, 2 - фельдшерських пункти, а саме: Комиш
–Зарянська АЗПСМ, Білоцерківська АЗПСМ, Благовіщенська АЗПСМ,
Шевченківська
АЗПСМ,
Ланцівський
ФАП,
Руденківський
ФП,
Труженківський ФП.
- Смирновський центр первинної медико-санітарної допомоги:
1амбулаторія (Смирновська) загальної-практики сімейної медицини, 4
фельдшерсько–акушерських пункти (Вершинський, Титовський, Олексіївський,
Зразківський).
Загальний обсяг асигнувань лікувально-профілактичних закладів
Більмацького району за 2017 рік склав 22897,7 тис. грн. (96,0 % від
запланованого).
Фінансування на одного жителя району склало 992,12 грн., за 2016 рік –
712,92 грн.
На фінансування регіональних та цільових програм з районного
бюджету у 2017 році витрачено 1527,4 тис.грн. (98,9 % від запланованого).
На пільгове лікування ветеранів війни за
2017 рік витрачено
40,3 тис.грн.
У 2017 рік на роботу в район прибули 2 лікаря-інтерна. За звітній
період пройшли підготовку 4 лікаря та 4 середніх медичних працівників.
Атестовано 7 лікарів та 12 середніх медичних працівника. Відсоток атестації
71,4.

Забезпеченість штатними одиницями на 10 тис. населення - 94,6 %,
укомплектованість – 98,5 %. Забезпеченість штатними одиницями лікарів на 10
тис. населення – 19,5 %, середніх медпрацівників – 39,7 %. Укомплектованість
лікарями – 124,3 % і середніми медпрацівниками – 89,7 %.
Проблемні питання:
- придбання для Більмацької центральної районної лікарні три
електрокардіографи;
- забезпечення ЦПМСД санітарним транспортом, медичним
обладнанням амбулаторій відповідно до вимог табеля оснащення.
14. КУЛЬТУРА
Культурно-освітню роботу в районі ведуть:
20 клубних закладів (районний будинок культури, 16 сільських
будинків культури, 3 сільських клуби);
19 бібліотек (центральна районна бібліотека, районна дитяча бібліотека,
17 сільських бібліотек);
дитячі музична та художня школи;
районний краєзнавчий музей.
В Будинках культури та клубах району діють 117 клубних формувань із
загальним числом учасників 1151 чоловік, у тому числі 49 дитячих із числом
учасників
397 чоловік. В районі працює 90 колективів художньої
самодіяльності із загальним числом учасників 715, у тому числі 44 дитячих із
загальним числом учасників 341; налічується 43 майстра декоративноприкладного мистецтва, 4 самодіяльних художників, 2 фотохудожника, 1
народний майстер. Художні колективи району протягом 2017 року взяли участь
у 15 обласних культурно-мистецьких заходах та конкурсах.
В школах естетичного виховання навчаються 149 учня (в музичній
школі 97, в художній школі – 52).
Бібліотечний фонд налічує 158,9 тис. примірників. Протягом року
поповнено бібліотечний фонд 2947 примірниками книг на загальну суму
112,7 тис.грн.
Районним краєзнавчим музеєм за рік обслуговано екскурсіями 1400
чоловік (132 екскурсії). Систематично проводяться тематичні екскурсії для
учнів шкіл. Основні фонди музею складають 10421 експонат. При музеї
активно працює клуб ветеранів війни та праці «Гусарське надвечір’я», діє
історико-краєзнавчий гурток. Музеї на громадських засадах відвідало 405
чоловік. Музеєм надано платних послуг на суму 2642 грн.
Проблемні питання:
- недостатність фінансування галузі;
- оновлення матеріально - технічної бази установ культури особливо у
сільській місцевості;
- відсутність законодавчої бази для передачі матеріальних засобів,
книжкових фондів, об’єктів культурної спадщини, пам’яток археології на
баланс об’єднаних територіальних громад.

15. ЕКОЛОГІЯ:
Розв’язання найбільш гострих екологічних проблем району
здійснювалось шляхом реалізації комплексу природоохоронних заходів.
Станом на 01.01.2017 залишок коштів місцевих екофондів району (без
ОТГ) склав 46,6 тис. грн. Надходження коштів до місцевих фондів охорони
навколишнього природного середовища району протягом 2017 року склало
59,3 тис. грн. Видатки з місцевих екофондів ОНПС в 2017 році не
здійснювалися. Залишок коштів місцевих фондів ОНПС всього по району
станом на 01.01.2018 становить 105,9 тис.грн.
Очікувані надходження коштів у 2018 році до місцевих фондів ОНПС
сільських, селищних рад складуть близько 55,0 тис. грн. та використання
коштів 49,5 тис. грн.
На території району розміщено 16 полігонів ТПВ. Більшістю сільських
рад району отримано висновки НВМП «АКВА» м. Бердянськ «Про екологогеологічні дослідження на ділянці полігону».
На території Більмацької селищної ради знаходиться один полігон ТПВ
за межами населеного пункту, який знаходиться на балансі КП
“Куйбишевський водоканал”. Проектна потужність полігону ТПВ становить 18
тис. тонн.
Рішенням сесії Більмацької селищної ради від 14.06.2017 № 5 згідно з
Програмою «Забезпечення збору та вивозу сміття і відходів, надійної та
безперебійної експлуатації каналізаційних систем» виділені кошти
комунальному підприємству «Куйбишевський водоканал» в сумі 60,0 тис. грн.
для виготовлення документації з питань дотримання вимог природоохоронного
законодавства:
- робочого проекту полігону ТПВ до складу якого буде входити розділ
«Оцінка впливу на навколишнє середовище» із позитивним висновком
санітарно-гігієнічної та екологічної експертизи та санітарно-технічний паспорт
полігона ТПВ;
- паспорту місця видалення відходів;
- дозволу на розміщення відходів;
- на проведення лабораторних досліджень на полігоні ТПВ згідно з
Сертифікацією (грунту, води, повітря).
Станом на 01.01.2018 використані кошти в розмірі 35,8 тис. грн.
На сьогодні КП «Куйбишевський водоканал» продовжуються роботи з
виготовлення документації на полігон ТПВ.
КП “Куйбишевський водоканал” постійно проводяться
роботи з
підгортання відходів на полігоні на території Більмацької селищної ради.
На сьогодні систематичний збір та вивіз побутових відходів
здійснюється в селищах Більмак, Комиш-Зоря та с. Трудове. Згідно з
затвердженим графіком своєчасне збирання та перевезення твердих побутових
відходів в смт. Більмак здійснює КП «Куйбишевський водоканал» один раз на
тиждень, на житлових масивах - тричі на тиждень.
В смт. Комиш-Зоря вивезення побутових відходів здійснюється
централізовано КП “Мрія” щотижня (вівторок, середа) від населення та в
житлових масивах в понеділок через тиждень згідно з затвердженим графіком
слідування та переміщення техніки при збиранні ТПВ.

У зв’язку з відсутністю на території Комиш-Зорянської селищної ради
полігону ТПВ між КП «Мрія» та КП «Куйбишевський водоканал» укладений
договір від 01.10.2015 № 54 на вивіз та захоронення ТПВ на полігон.
По Комиш-Зорянській та Смирновській об’єднаним територіальним
громадам вивіз відходів здійснюється по необхідності.
У зв’язку з відсутністю комунальних підприємств по іншим населеним
пунктам району техніка для проведення санітарної очистки сільських населених
пунктів надається сільгосппідприємствами району на безоплатній основі.
Кратність вивозу ТПВ – по необхідності.
З метою забезпечення підвищення рівня якості перекачування стічних
вод, зменшення негативного впливу забруднених вод на водні ресурси,
рослинний та тваринний світ, збереження флори та фауни комунальним
підприємством «Облводоканал» Запорізької обласної ради у 2012 році
замовлено та виготовлено в НВО«Електр»ТОВ м. Харків проектно-кошторисну
документацію «Реконструкція споруд для очистки стічних вод смт Куйбишеве,
Куйбишевського району Запорізької області».
Проектом передбачено приймання та очистка господарсько-побутових
стічних вод в об’ємі 400 м3/добу. Станом на 01.01.2018 фактично перекачується
236,7 м3/добу стічних вод.
Рішенням сесії обласної ради від 06.04.2017 № 37 Більмацькому району
затверджені кошти обласного екологічного фонду в сумі 2,8 млн.грн. на
реалізацію заходу «Реконструкція споруд для очистки стічних вод
смт.Куйбишеве, Куйбишевського району Запорізької області». У 2017 році
розпорядником коштів та відповідальним за виконання заходу є Управління
капітального будівництва облдержадміністрації.
Згідно
з
даними
Управління
капітального
будівництва
облдержадміністрації генпідрядною організацією ТОВ «ІНЖИНИРИНГБУДІВНИЦТВО» 28.08.2017 розпочаті роботи на об’єкті. Підрядною
організацією були розпочаті роботи, але не завершені.
З метою покращення матеріально-технічної бази Комиш-Зорянської
громади та вирішення гострої проблеми щодо якісного збору та вивезення
твердих побутових відходів з населених пунктів громади в 2017 році придбаний
сміттєвоз СБМ-301/1 на шасі базі МАЗ-4371 із задньою системою завантаження
призначеною для механізованого завантаження відходів з контейнерів ТПВ з
ущільненням відходів, транспортуванням та механізованим розвантаженням,
місткість бункера для відходів 6,0 м3.
Фактичні видатки склали всього 1579,920 тис. грн., у тому числі 1134,0
тис. грн. кошти обласного екофонд (рішення сесії облради від 06.04.2017 № 37)
та 445,920 тис. грн. кошти місцевого бюджету Комиш-Зорянської селищної
ради.
Рішенням сесії Запорізької облради від 27.07.2017 № 3 «Про внесення
змін та доповнень до Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне
використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони
навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2017 році,
затвердженого рішенням обласної ради від 22.12.2016 № 53, зі змінами та
доповненнями» передбачалася закупівля комунальної техніки (гусеничний
бульдозер) для Більмацької селищної ради вартістю 3200,0 тис.грн. Виконавцем

зазначеного вище заходу встановлено Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва облдержадміністрації. За результатами
проведеного аукціону визначений переможець торгів, але договір був
розірваний у зв’язку з невиконанням переможцем торгів умов договору.
Станом на 01.01.2018 на території району відсутні непридатні ХЗЗР.
З метою збільшення заповідних територій за рахунок розширення площ
існуючих розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.08.2017 № 281
погоджено створення територій природно-заповідного фонду місцевого
значення у Більмацькому районі. Протягом 2017 року до Департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації направлені клопотання
райдержадміністрації (від 30.06.2017 № 01-16/0648 та від 11.08.2017
№ 01-16/0793) про надання семи об’єктам статусу природно-заповідного фонду
місцевого значення для подальшого їх відбору та затвердження на сесії
обласної ради.
16. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ:
Можливі
Обґрунтування проблеми
шляхи
вирішення
Будівництво
Відсутність централізованого водо Фінансування
водопровідних
забезпечення питною водою
з державного
мереж в смт.
смт. Комиш-Зоря та частково
та обласного
Комиш-Зоря,
смт. Більмак та с. Трудове.
бюджетів
смт. Більмак, та
Будівництво розвідувальнос. Трудове
експлуатаційної свердловини для
водопостачання смт. Комиш-Зоря
та водопровідних мереж в смт.
Більмак та с. Трудове.
Проведення
Збереження цілісності будівель,
Фінансування
ремонтів
проведення ремонтів приміщень
з державного
приміщень
соціальної сфери.
та обласного
закладів соціальної Переведення котелень на
бюджетів
сфери району.
альтернативні види палива.
Переведення
Економія бюджетних коштів та
котелень закладів
забезпечення належного теплового
бюджетної сфери
режиму.
на альтернативні
види палива

№
Проблема
з/с
1

2

3

Проведення
реконструкції та
капітального
ремонту
автомобільних
доріг загального
користування
місцевого значення

4

Придбання
органами
місцевого
самоврядування
достатньої
кількості
спецтехніки для
вивезення і
складування
твердих побутових
відходів;
Проектування та
облаштування
полігонів твердих
побутових
відходів.
Газифікація району Забезпечення мешканців району та
підприємств природнім газом.
Будівництво магістрального
газопроводу високого тиску м.
Пологи – смт. Більмак довжиною
32,5 км і потужністю 55 м3/на
годину.
Розвиток інфраструктури
населених пунктів району.

5

На сьогодні рух шкільних
автобусів, автомобілів швидкої
допомоги та інших служб
життєзабезпечення населення,
громадського автотранспорту по
автодорогах загального
користування місцевого значення
ускладнений у зв'язку з аварійним
технічним станом дорожнього
покриття.
Покращення якості
обслуговування населення та
полігонів твердих побутових
відходів, що в свою чергу
зменшить шкідливий вплив
побутових відходів на
навколишнє природне середовище
та здоров’я жителів Більмацького
району.

Фінансування
з державного
та обласного
бюджетів

Фінансування
з державного
та обласного
бюджетів

Фінансування
з державного
та обласного
бюджетів

