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Паспорт Приазовського району 

 
                            Загальні відомості 
 

Дата утворення району -  1923 рік 

Територія – 1,947 тис.кв.км  (194,7 тис. га) 

Всього населених пунктів – 52 

          у  тому числі: міських– 2, сільських – 50. 

Всього населення (чол.)– 27200  

Кількість : 

- селищних рад – 1 

- сільських рад – 11 

- ОТГ - 5 

        Категорія земель району: 

- землі сільськогосподарського призначення – 169163,91 га 

- землі житлової та громадської забудови – 633 га 

- землі природно – заповідного та іншого природоохоронного 

призначення – 1193 га 

- землі рекреаційного призначення – 176,51га 

- землі історико – культурного призначення – 56,30 га 

- землі лісогосподарського призначення – 6464,03га 

- землі водного фонду – 9623га 

- землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики – 8783,09га 

 

 

Сільське господарство. 

 В районі виробництвом продукції сільського господарства займаються 

269 підприємств, з них 26 сільськогосподарських підприємства та 247 

фермерських господарства, також сільгосптоваровиробники, які самостійно 

обробляють свої земельні паї - 4213. Сільськогосподарські підприємства в 

цілому обробляють 77,2 тис. га ріллі та 66,1 тис. га.  обробляється 

самостійними товаровиробниками. 

Основною спеціалізацією господарств є вирощування зернових 

культур. Площа посіву зернових та зернобобових культур в 2017 році по 

сільгосппідприємстах району становить 49,8 тис.га по всім категоріям 

господарств, або 64,5 % від площі ріллі, яка обробляється 

сільгосптоваровиробниками району.  

Врожайність зернових в поточному році -  29,4 ц/га .Валовий збір 

зернових та зернобобових культур в 2017 році по сільгосппідприємствах 

району - 142,7 тис.тонн  

Другою важливою культурою нашого району є соняшник. Врожайність 

соняшнику в 2017році - 12,2 ц/га  

Валовий збір культури у вазі після доробки у 2017 році -23,5 тис.тонн  
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В районі тваринництвом займаються 6 господарств, в тому числі 1 

фермерське господарство та від ПрАТ «Агропромислова компанія» в 

Приазовському районі функціонують 3 цеха.  

Поголів’я великої рогатої худоби по сільськогосподарським 

підприємствам 35 голів ,в тому числі корів -14 голів. 

  

Поголівья свиней - 9,5 тис.голів свиней  

 Поголівья овець - 302 голови 

Птиці - 39,7 тис.голів птиці.  

 

Виробництво основних видів продукції тваринництва по 

сільськогосподарським підприємствах  у 2017 році : 

– реалізація худоби та птиці (у живій вазі) – 1,7 тис. тонн. На зниження 

показника вплинуло зниження поголів’я ВРХ, свиней та овець; 

– молоко 62 тонни 

– яєць – 186 тис. шт.   

Проблемні питання : 

- оновлення, нарощування та стабілізація поголів’я 

сільськогосподарських тварин. 

- рівень закупівельних цін на продукцію сільськогосподарського 

виробництва 

- кредитування аграрного сектору та часткове відшкодування кредитних 

ставок за отриманими кредитами. 

 

Промисловість. 
  

У 2017році  промисловість нашого району представлена чотирма 

підприємствами: ТОВ ТЛК «Талко», ТДВ «Приазовський сирзавод», ТОВ 

«Силумін» та Ботієвською вітроелектростанцією (ВЕС) ТОВ «Вінд Пауер». 

- ТОВ «Вінд Пауер» реалізовано основних видів продукції в сумі  

1713854,3 тис. грн. (без ПДВ) 

-ТОВ ТЛК "ТАЛКО" – це підприємство з виробничими потужностями 

алюмінієвого литва близько 3500 тонн в рік і близько 320 тонн в рік точного 

сталевого литва по моделях, що виплавляються.  

ТОВ ТЛК «Талко» реалізовано основних видів продукції в сумі  

80639,2 тис. грн 

-ТДВ „Приазовський сирзавод” при повній забезпеченості сировиною, 

може виробляти на рік: до 42 тонн твердого сиру, 83 т вершкового масла, 10 т 

плавлених сирів, 27 т сметани, 25 т сиру кисломолочного та 37 т казеїну, але 

негативне становище на ринку експорту  вплинуло на діяльність 

підприємства взагалі.  

 ТДВ «Приазовський сирзавод» реалізовано основних видів продукції 

в сумі 11189 тис. грн. 
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-ТОВ «Силумін» - це підприємство, основним видом діяльності якого 

є виробництво литого алюмінієвого посуду. 

Реалізовано основних видів продукції в сумі 8380,5 тис.грн 

 

Основні завдання та заходи: 

- стимулювання збільшення обсягів виробництва промислової 

продукції в районі; 

- участь промислових підприємств у реалізації державних цільових 

програм та проектів; 

- залучення промислових підприємств до участі у виставково-

ярмаркових заходах, які проводяться в Україні. 

 
Проблемні питання: 

- проведення фінансово – економічного  оздоровлення промислових 

підприємств 

- підвищення якості і конкурентоспроможності виробленої продукції, 

розширення ринків збиту 

- подальше впровадження сучасних енерго-  і ресурсозберігаючих 

технологій 

 

 

Капітальне будівництво 

  

- «Капітальний ремонт Гірсівського будинку культури» вартістю 

2518,543 тис.грн.  

- «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша, 

Приазовського району, Запорізької області» -з  державного фонду 

регіонального розвитку - 5198,940 тис.грн., з місцевого бюджету – 577,660 

тис.грн.  

- «Капітальний ремонт приміщення Нововасилівського навчально-

виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів позашкільний 

навчальний заклад «Гармонія» -50, 594 тис.грн.; 

«Капітальний ремонт приміщення Опорного навчального закладу 

Приазовська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Азимут" -44,842 тис.грн.»; 

«Капітальний ремонт спортивного залу опорного навчального закладу 

Нововасилівської НВК «Спеціалізована школа I-III ступенів – позашкільний 

навчальний заклад «Гармонія» -1491,767 тис.грн.».  

- «Капітальний ремонт системи водопровідної мережі с. 

Новокостянтинівка Приазовського району Запорізької області», -2536,670 

тис.грн., з яких 2283,003 тис.грн. – кошти обласного бюджету, 253,667 

тис.грн. – кошти місцевого бюджету. 

- «Капітальний ремонт харчоблоку Приазовської РСШ I-III ступенів № 

1 «Азимут» -1407,654 тис.грн.  

-«Поточний ремонт кровлі Будинку творчості - 95,0 тис. 

грн.». 
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- «Поточний ремонт відмостки будівлі поліклініки КУ «Приазовська 

центральна районна лікарня» вартістю 74,52 тис.грн. 

- Реконструкція КЗ «Приазовський РБК -12877,0 тис.грн.; 

- «Капітальний ремонт будинку культури - 2086,673 тис.грн. 

- капітальний ремонт фасаду будівлі Володимирівського НВК І-ІІІ 

ступені; 

- капітальний ремонт будинку культури с. Чкалове  

- реконструкція КУ «Приазовський РБК смт Приазовське  

- капітальний ремонт будинку культури смт Нововасилівка 

 

Ремонт доріг 

Протяжність  комунальних  доріг  по  Приазовському  району  складає  

-    326, 12 км,  загального  користування  місцевого  значення 375, 3 км. 

На виконання заходів з будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання  вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району 

в місцевих бюджетах  всього було передбачено коштів, по загальному та 

спеціальному фонду, у сумі 3650,354 тис. грн., використано -  у сумі 695,35 

тис. грн. 

 

Теплопостачання. 

У Приазовському районі  працює 21 котеленя, з яких 14 котелень на 

вугіллі, 2 – на пілетах, 1 котельня на соломі, 1 електрокотельні, 3 об’єкти 

переведено на електроопалення шляхом встановлення електронагрівачів. 

Для  більш якісного надання  послуг з  теплопостачання  частина  

котелень  передано  в  оренду приватним підприємцям та підприємствам. 

В цілому в оперативній оренді знаходиться 6 котелень: 1 - ПП 

«Біоресурс»,  1 – ТОВ «Агрофірма Ольвія», 2 – ПП «Візард Груп», 1 – 

«Приморськ-Теплоенергія», 1 - ТОВ «Будтепломонтаж Плюс» Підготовка   

котелень до  роботи  в  осінньо-зимовий  період 2017/2018 років була 

виконана силами орендарів, власниками  котелень.  

Централізованим опаленням в районі користуються 10 будинків, які 

підключені до центральної котельні смт Приазовське. На даний момент 

проблемні питання щодо опалення даних будинків відсутні. 

З метою впровадження енергозберігаючих технологій та економії  

паливно-енергетичних ресурсів, а також сталого проходження 

опалювального сезону 2017/2018 років за рахунок районного бюджету 

придбано котлоагрегати в Новокостянтинівську, Воскресенську ЗОШ та 

Ганнівський і Богданівський НВК.    

 

 

2. Водопостачання. 

З 52 населених пунктів району - 37 мають водопровідні мережі 

централізованого господарського водопостачання, і 15 населених пунктів 

користується привізною питною водою. Більшість населення району 

споживає воду з артезіанських свердловин. 
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Протяжність водопровідних мереж району становить понад 350 км, 

будівництво яких здійснювалося з 1958 по 1983 роки. В даний час 175 км 

цих мереж необхідно замінювати.  

На території Приазовського району послуги з водопостачання 

надають 7 приватних підприємств: «Роса-8» «Шевченко», «Сурядний П.О.», 

«Кірчев», «Янев», «Чубуклієва», «Мержева», 3 комунальних підприємства: 

КП «Азов», КП «Водограй», КП «Ізур». 

3 сільськогосподарських підприємства: 

- ТОВ АФ «Ольвія»; 

- ТОВ «Олександрівка»; 

- ТОВ «Розівка».  

 

 

 

 

Регуляторна політика та розвиток підприємництва. 

Регуляторна політика - широкий спектр форм регулювання 

підприємницької діяльності в формі створення умов, різного роду допусків 

на ринок, встановлення обов'язкових вимог до продукції і процесам, 

контрольно-наглядових процедур, заборон, обмежень, преференцій і т.п.), а 

також механізми прогнозної та ретроспективної оцінки ефективності такого 

регулювання. 

Затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2018 рік  та розміщений на офіційному сайті Приазовської РДА в розділі 

Регуляторна діяльність. 

Інформація про здійснення державної регуляторної політики  

Приазовської райдержадміністрації розміщується на офіційному сайті в 

розділі «Регуляторна політика» (priazrda.gov.ua). 

 

 

Соціальна сфера. 

Зайнятість населення та ринок праці. 

Сприяння працевлаштуванню безробітних  - один з головних 

напрямків роботи  служби зайнятості.  

У  2017 року за допомогою центру зайнятості  працевлаштовано  1166 

осіб, Перебувало на обліку у центрі зайнятості та скористалися всіма видами  

соціальних послуг - 1836 осіби.  

Виплачена допомога по безробіттю у сумі 7,2 млн. грн 

 

Грошові доходи населення. 

Серед основних чинників зростання добробуту населення є збільшення  

розміру грошових доходів, зокрема, заробітної плати як основного їх 

джерела, що, у свою чергу, вливає на відтворення робочої сили, розвиток 

виробництва та розв’язання соціально-економічних проблем. 
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Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника району 

за 2017 рік становить 4725,4 грн 

 

Соціальне забезпечення. 

Соціальна підтримка населення району, дотримання чинного 

законодавства в сфері оплати праці, своєчасна виплата та забезпечення 

належного її рівня є одним з пріоритетних завдань райдержадміністрації. 

 

Призначено та виплачено державної соціальної  

допомоги сім'ям з дітьми на загальну суму 35682,10 тис. грн., з них: 

- допомога у зв'язку з вагітністю та пологами – 195 особам на загальну 

суму   263,4 тис. грн.; 

- одноразова допомога при народженні дитини - 772 особам на загальну  

суму 12068,5 тис. грн.; 

- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку-

23 особам на загальну суму 13,5 тис. грн.; 

- допомога на дітей, які перебувають під опікою - 60 особам на 

загальну суму 3518,1 тис. грн.; 

- допомога на дітей одиноким матерям - 353 особам на загальну суму 

6372.7  тис. грн.; 

- тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів – 17 особам на загальну суму 156,7 тис. грн.;  

- 218 малозабезпеченим сім'ям району надана допомога на загальну 

суму 7949,4 тис. грн.;  

- допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 300 особам на 

загальну   суму 5339,8 тис. грн. 

Крім того, виплачено державної соціальної допомоги прийомним 

сім'ям та  Дитячому будинку сімейного типу на загальну суму 4010,83 тис. 

грн. 

3249 сім’ї району користуються субсидіями на відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого палива.  

Загальна сума виплат склала 16111,6 тис. грн., компенсаційні виплати 

учасникам Великої Вітчизняної війни на тверде паливо та скраплений газ 

нараховано 478 громадян на суму 754,68 тис. грн., компенсаційні виплати на 

тверде паливо ветеранам МВС отримали 12 громадян на суму 13,08 тис. грн., 

компенсаційні виплати на тверде паливо працюючим громадянам бюджетних 

установ та пенсіонерам - вчителям та пенсіонерам - медикам отримали 218 

громадян на суму 480,8 тис. грн., компенсаційні виплати згідно Закону 

України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС», 18 громадян на суму 18,4 тис. грн..  

 

Пенсійне забезпечення. 
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У 2017 року до бюджету Фонду, що формується на території 

Приазовського району, мобілізовано коштів у сумі 40360 тис.грн., в 

т. ч.: 

- частина єдиного соціального внеску, яка зараховується на 

пенсійне забезпечення – 40033,2 тис.грн.; 

- власні кошти – 326,8 тис.грн. 
 

Гуманітарна сфера 

Охорона здоров’я. 

В галузі охорони здоров’я Приазовського району функціонує 3 

лікарняні заклади: Приазовська ЦРЛ,  Нововасилівська РЛ, Приазовський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі на 

засадах сімейної медицини працює  1  заклад - Приазовський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги», в який входять 8 амбулаторій 

ЗПСМ, 28 ФАПи та 4 ФП. 

На засадах сімейної медицини працює 80 фізичних осіб  в т.ч. 15   

лікарів та 65 середнього медичного персоналу. 

На утримання галузі «Охорона здоров’я» у Приазовському районі 

разом з програмами в бюджеті затверджено по загальному фонду 29662,322 

тис. грн. 

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду направлено 

23541,508 тис.грн. 

        В районі  функціонує: 

  -  145 стаціонарних ліжок  

Виконання плану ліжко-днів 94,5  % від річного плану.  

  - 55 ліжок денного стаціонару, план виконання   ліжко-днів  складає 57,0 %. 

На медикаментозне забезпечення хворих в районі затверджено разом з 

програмами 663,704 тис.грн., фінансування на медикаменти здійснюється в 

повному обсязі. Фактичне виконання ліжко-дня складає 5,12 грн. 

На продукти харчування затверджено  259,154 тис.грн., фактичне 

виконання ліжко дня складає 8,38 грн. 

На виконання районних цільових програм, а їх в районі 5 затверджено 

69,161 тис.грн і програми фінансуються на 100 %. Виконання районних 

програм: 

- «Програма удосконалення системи надання медичної допомоги хворим 

нефрологічного профілю у Приазовському районі на 2013-2017 роки» 51,761 

тис.  

грн; за ці кошти проведені відшкодування за медичний препарат та  

відшкодування за дорогу до м. Запоріжжя (гемодіаліз); 

- Програма «Профілактики і боротьби зі сказом в Приазовському районі 

на 2017 р» - 12,000 тис. грн. За ці кошти був закуплений  імуноглобулін 

антирабічний.  
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- Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІД в 

Приазовському районі на 2015-2018рр» 5,400 тис.грн, за ці кошти придбалася 

молочна суміш дітям, народженими матерями з ВІЧ. 

 

Освіта. 

У районі функціонує 14 загальноосвітніх навчальних заклади, в яких 

отримують освіту 2299 учнів: 11 закладів І-ІІІ ступенів, 1 заклад І-ІІ ступенів, 

2 заклади І ступеня.  

У районі функціонує 11 дошкільних навчальних закладів, в яких 

укомплектовано 31 група для дошкільників та 4 групи для першокласників. 

ДНЗ відвідують  641 дитина дошкільного віку й 91 першокласник. У 7 

навчально-виховних комплексах укомплектовано 9 груп для дітей 

дошкільного віку (154 дитини).  

Дошкільні навчальні заклади району включено до програми відкриття 

нових місць дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ):  реконструкція по одній 

дошкільній групі в Добрівському ДНЗ, Приазовському ДНЗ №3 та придбання 

меблів, м’якого інвентарю, ігрових майданчиків, канцелярських товарів для 

дітей Нововасилівського ДНЗ і Гамівського НВК. 

У 2017 році було сформовано дві опорні школи, а саме Приазовська 

спеціалізована школа I-III ступенів «Азимут» та Нововасилівська НВК I-III 

ступенів «Гармонія». Опорні школи забезпечують якість освіти та її 

доступність, а також підвищують ефективність використання ресурсів. 

У 2017 році здійснювалось регулярне безкоштовне підвезення учнів 15 

шкільними автобусами.  

За програмою співфінансування районним відділом освіти, молоді та 

спорту було придбано  2 автобуси вартістю 1000,0 млн.грн.  

Продовжується робота по створенню та вдосконаленню Web-сайтів 

навчальних закладів, створення блогів педагогічних працівників, апробація 

електронних засобів навчання. Усі навчальні заклади укомплектовані 

відповідною комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, 

підключенням до Інтернету та до єдиного інформаційного освітнього 

середовища області і всіх його ресурсів у межах необхідного для успішного 

здійснення навчально-виховного процесу.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки та за підтримки 

Благодійного Фонду Порошенка  створено 7 інклюзивних класів у 7 закладах 

загальної освіти, 2 інклюзивні групи у дошкільних відділеннях навчально-

виховних комплексів (Ганнівський та Ганно-Опанлинський НВК,  Усього 

здобувають загальну середню освіту в інклюзивних класах шкіл 11 дітей з 

особливими освітніми потребами, навчаються за індивідуальною формою 

навчання 10 учнів з особливими потребами. 

У вересні 2017 року за кошти обласного бюджету придбано універсальні 

сходові гусеничні підйомники з площадкою для транспортування інвалідних  

візків для 2 загальноосвітніх навчальних закладів: Богданівського НВК І-ІІІ 

ступенів, ОНЗ Нововасилівський НВК І-ІІІ ступенів «Гармонія», в яких 

організовано навчання в інклюзивній формі для дітей на інвалідних візках.  
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У районі функціонують два позашкільні заклади: Будинок дитячої та 

юнацької творчості та дитячо-юнацька спортивна школа.  

 

.  

 

Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізичної культури. 

На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 90 дітей з 

числа сиріт та дітей, та позбавлених батьківського піклування, з них 67 дітей 

виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, 12 дітей – в прийомних сім’ях 

і 9 дітей в дитячих будинках сімейного типу 

Пріоритетним напрямком роботи є влаштування дітей-сиріт, та дітей 

позбавлених батьківського піклування в сім’ї опікунів, піклувальників, 

прийомні  

сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. 

 Впродовж  2017 року 5 дітей, отримали статус дитини-сироти та були 

влаштовані до сімейних форм виховання: 2 - дітей усиновлено, 4 – 

влаштовано під опіку. 

На теперішній час на території Приазовського району функціонує 8 

дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 57 дітей та 10 

прийомних сімей, в яких виховується 27 дитини вищезазначеної категорії.  

 

Розвиток культури та туризму. 

Протягом 2017 року   проводилася робота щодо створення умов для 

реалізації закладами культури державної політики у сфері культури й 

мистецтва та здійснення заходів з питань духовного, естетичного, правового 

виховання, розвитку самодіяльної народної творчості та з відродження і 

розвитку національної культури, охорони культурної спадщини і 

патріотичного виховання її мешканців. 

Заходи  Програми розвитку культури Приазовського району на 2013-

2017 роки   профінансовано  на суму –230тис.267 грн. 

Заходи Програми  підтримки розвитку культур національних меншин у 

Приазовському районі на 2013-2017 роки  профінансовано на суму-182  

тис.грн. 

В установах культури району проведено ремонтів  та реконструкцій на 

загальну суму  1 млн.055 тис.681 грн. бюджетних та залучених коштів: 
- Олександрівський сільський Будинок культури та бібліотека: на суму 246680 грн. 

/залучені та бюджетні кошти/; 

-Гамівський СБК та бібліотека: на суму 800грн. бюджетних коштів; 

-Розівський СБК:на суму 800000 грн./залучені та бюджетні кошти/; 

-КЗ»Приазовська дитяча музична школа»: на суму5363 грн./бюджетні 

кошти/; 

-КЗ»Нововасилівська дитяча музична школа»та КЗ»Нововасилівська 

дитяча художня школа»/одне приміщення/:на суму2838грн./бюджетні 

кошти/. 
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Мистецькою  освітою  в районі охоплено 167 дітей, які навчаються в 

трьох школах естетичного виховання.  За звітний період учні цих закладів 

прийняли участь у Всеукраїнських, обласних, регіональних, районних 

конкурсах  з музичного, образотворчого мистецтва. 

Бібліотечними послугами користується близько 15 тис. осіб. 

Бібліотечний  фонд складає 359909 примірників.  

У 2017 році в бібліотеки району надійшло 2469 примірників. 

 

 

Бюджет 

 

Станом на 01 січня 2018 року до районного бюджету по загальному і 

спеціальному фондам з урахуванням офіційних  трансфертів спрямовано 

всього 189200,5 тис. грн., в т. ч.  

до загального фонду надійшло власних доходів 32561,4 тис. грн.; 

до спеціального фонду  надійшло  власних доходів 5372,0 тис. грн.; 

офіційних трансфертів перераховано в сумі 151267,1 тис. грн 

За 2017 рік до загального фонду районного бюджету надійшло 

власних  доходів в сумі 32561,4 тис. грн., планові показники звітного періоду 

виконані  на 122,4 %, додатково до плану залучено 5968,7 тис. грн. У 

порівнянні з надходженнями 2016 року в 2017 році забезпечено приріст на 

рівні 33,1 % або на 8102,1 тис. грн.  

Основним податком загального фонду районного бюджету є податок на 

доходи фізичних осіб. Його частка в загальному обсязі надходжень становить 

98,9%. За рік до районного бюджету надійшло 32198,4 тис. грн., виконання 

затверджених обсягів забезпечено на рівні 121,7 %, додатково до плану 

отримано 5745,1 тис. грн. У порівнянні з минулорічними надходженнями 

обсяги податку збільшилися на 7850,8 тис. грн. або на 32,2 % . 

Також, надходження до районного бюджету у 2017 році забезпечили: 

-  податок на прибуток підприємств комунальної власності, якого з 

початку року  перераховано до бюджету в сумі 23,6 тис. грн.; що у 

порівнянні з  2016 роком більше на 7,0 тис. грн. або на 42,2 %; 

- частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх 

об єднань, надходження по податку склали 12,6 тис. грн.; що на 1,9 тис. грн., 

або на 17,8 % більше ніж за аналогічний період минулого року. 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань склав 17,2 тис. 

грн.; 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень надійшло у сумі 212,2 тис. грн.; 

- орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном. Обсяги надходження орендної  плати становлять 

55,2 тис. грн., що на 5,2 тис. грн., більше ніж затверджений план на рік, 

відсоток виконання становить 110,5 %.  
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- інші надходження. За звітний період до районного бюджету 

перераховано 42,2 тис. грн., що більше фактичних надходжень 2016 року на 

15,6 тис. грн., або на 59,0 %. Кошти надходять за рахунок відшкодування 

витрат за лікування потерпілих та за рахунок повернення коштів на 

відновлення касових видатків. 

 

Основною складовою доходів спеціального фонду районного 

бюджету є неподаткові надходження, сформовані за рахунок власних 

надходжень бюджетних установ. 

Протягом року до спеціального фонду районного бюджету спрямовано 

5316,2 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ. У порівнянні з 2016 

роком в звітному році власні надходження зросли на 1652,1 тис. грн. або на 

45,1 %. 

До цільового фонду надійшло коштів у сумі 55,8 тис. грн., відсоток 

виконання річного плану становить 93,1 %, недоотримано коштів у сумі 4,2 

тис. грн. У порівнянні з минулим роком коштів отримано менше на 6,3 тис. 

грн., темп зниження становить 10,2 %.  

 

міжбюджетних трансфертів перераховано в сумі 151267,1 тис. грн., 

що склало 99,2 % виконання затверджених планових обсягів, недоотримано 

субвенцій в сумі  1170,2 тис. грн., у т.ч.: 

- дотацій – 22782,0 тис. грн., з них: 

    - базової дотації перераховано 6389,8 тис. грн.; 

    - додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров»я  15421,5 тис. грн.; 

    - стабілізаційної дотації – 970,7 тис. грн.; 

- субвенцій – 128485,1 з них: 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, 

дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по 

догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі - 

40222,0 тис. грн.; 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот – 13452,1 тис. грн.; 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і скрапленого газу – 8751,3 тис. грн.; 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань – 363,7 тис. грн. 

- освітньої субвенції – 34970,0 тис. грн.; 

- медичної субвенції – 22023,9 тис. грн.; 
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- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 59,1 тис. 

грн. 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на виплату  

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за 

дитиною» – 4397,9 тис. грн.; 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 0,4 

тис. грн. 

- субвенції  за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок 

бюджетного періоду – 1693,9 тис. грн.  

- іншої субвенції загального фонду – 1677,1 тис. грн.; спеціального 

фонду – 873,7 тис. грн. 

 

Видатки районного бюджету 

 

Видаткова частина районного бюджету за 2017 рік по загальному 

та спеціальному фондах складає 184910,0 тис. грн.  

Видатки загального фонду районного бюджету проведені на загальну 

суму 175266,0 тис. грн., в т.ч.: 

- на оплату праці з нарахуваннями у сумі 58350,6 тис. грн., або 33,3% 

від загального обсягу проведених видатків; 

- на продукти харчування у сумі 1433,1 тис. грн. або 0,8 % від 

загального обсягу проведених видатків; 

- на оплату послуг (крім комунальних) у сумі 989,4 тис. грн. або 0,5 % 

від загального обсягу проведених видатків; 

- на видатки на відрядження у сумі 276,7 тис. грн. або 0,2 % від 

загального обсягу проведених видатків; 

- на оплату комунальних послуг та енергоносії у сумі 7528,5 тис. грн. 

або 4,3% від загального обсягу проведених видатків; 

- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм у сумі 29636,0 тис. грн. або 16,9% від загального 

обсягу проведених видатків; 

          - на поточні трансферти у сумі 7945,2 тис. грн. або 4,5 % від загального 

обсягу проведених видатків. 

- на соціальне забезпечення у сумі 67825,7 тис. грн.. або 38,7 %,  

         - на інші видатки у сумі 1280,8 тис. грн. або 0,7 % від загального обсягу 

проведених видатків. 

 

У розрізі основних галузей бюджетної сфери районного бюджету 

видатки спрямовувалися : 
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- на органи місцевого самоврядування  в сумі 1506,1 тис. грн., або 

0,9% від загального обсягу проведених видатків, з них:  на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями  направлено – 1226,3 тис. грн. або 81,4 % загального 

обсягу видатків , на оплату за спожиті енергоносії – 76,8 тис. грн. або 5,1 % , 

інші видатки - 203,0 тис. грн. або 13,5 % ; 

на освіту спрямовано 62085,8 тис. грн., або 35,4 % від загального 

обсягу проведених видатків (у тому числі за рахунок коштів освітньої 

субвенції – 34970,0 тис. грн., за рахунок субвенції з державного бюджету на 

утримання дитячого будинку (в т. ч. сімейного типу, прийомних сімей) - 

4397,9 тис. грн., за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету, що утворилась на початок бюджетного періоду у сумі – 1693,9 тис. 

грн., за рахунок окремих податків районного бюджету – 21024,0 тис. грн.). За 

рахунок цих коштів утримувалось 22 заклади освіти ( в т.ч. 17 

загальноосвітніх навчальних  закладів, з них 2 ОНЗ  це: 

 - ОНЗ Приазовська рсш І-ІІІ ст. № 1 «Азимут», яка об’єднує 

Володимирівську, Приазовську і Новоіванівську  філії І-ІІ ступенів; 

- ОНЗ Нововасилівський НВК І-ІІІ ст. № 1 «Гармонія», яка об’єднує 

Воскресенську і Розівську  філії І-ІІ ступенів ).  

Із загальної суми видатків на  виплату заробітної плати з 

нарахуваннями  направлено 48394,4 тис. грн. або 77,9 %, на енергоносії 

6429,7 тис. грн., або 10,3 %, на харчування дітей – 1433,1 тис. грн. або 2,3 % , 

на утримання  дитячого будинку  та прийомних дітей – 4397,9 тис. грн. або 

7,1 %, на інші видатки –1240,2 тис. грн. або 2,0 %, на реалізацію заходів 

Програми розвитку освіти Приазовського району на 2013-2017 роки 

спрямовано – 167,0 тис. грн. або 0,3%, на надання допомоги дітям-сиротам і 

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 

23,5 тис. грн. або 0,04 % ,. 

 

на охорону здоров’я спрямовано 29837,7 тис. грн., або 17,0 % від 

загального обсягу проведених видатків, (у тому числі за рахунок коштів 

медичної субвенції – 17852,1 тис. грн., за рахунок медичної субвенції, 

отриманої від отг. с. Ботієве та с. Гірсівка – 3543,9 тис. грн., за рахунок 

субвенції з державного бюджету  на відшкодування лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань – 363,7 тис. грн., за рахунок іншої субвенції 

отриманої від отг. с. Ботієве та с. Гірсівка – 611,4 тис. грн., видатки за 

рахунок окремих податків районного бюджету – 7466,6 тис. грн.).  За рахунок 

цих коштів утримується 3 установи охорони здоров’я.  

Із загальної суми видатків (згідно плану використання коштів) на 

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку направлено 29474,0 тис. грн. або 98,8% , на соціальне 

забезпечення (пільгові медикаменти та виплата пенсій ) – 363,7 тис. грн. або 

1,2 % ;  на Програму і централізовані заходи профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу направлено – 5,4 тис. грн. (молочні суміші для 3 дітей 

народжених Віл інфікованими матерями), на Програму удосконалення 

системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю у 
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Приазовському районі на 2013-2017 роки видатки склали 49,2 тис. грн. (за 

ці кошти проведено відшкодування за медичний препарат Мирцера та 

відшкодування за проїзд до м. Запоріжжя), на Програму профілактики і 

боротьби зі сказом на території Приазовського району на 2016-2020 роки 
направлено 12,0 тис. грн. 

 

На соціальний захист та соціальне забезпечення  за звітний період 

направлено 66472,4 тис. грн. або 37,9 % від загального обсягу проведених 

видатків.   

Видатки за рахунок Державного бюджету становлять 62425,4 тис. грн., 

в тому числі: 

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги за 

рахунок субвенції з Державного бюджету було перераховано 

40222,0 тис. грн.  

На виконання державних програм соціального захисту та соціального 

забезпечення населення за рахунок субвенцій з державного бюджету на 

надання пільг та субсидій окремим категоріям населення отримано 

22203,4 тис. грн., а саме:  

- пільги за спожиту електроенергію, тепло-, водопостачання та інші 

житлово-комунальні послуги отримали 2991 пільговиків  на суму 

1325,6 тис. грн., що на 308,1 тис більше у порівнянні з попередні роком;  

- пільги на придбання твердого палива отримали  1007 родин та 

скрапленого газу 747 родин на загальну  суму 1468,2 тис. грн., це на 229,1 

тис. грн. менше, ніж в 2016 році;  

- внаслідок проведених розрахунків 2595 сім'ї, які користуються 

субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

отримали 12126,5 тис. грн., що в 2,7 разів більше , ніж у попередньому році, 

субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу отримали 2952 

сім’ї на суму 7283,1 тис. грн.,це на 34,7 % більше ніж в 2016 році. 

 

Видатки за рахунок окремих податків районного бюджету по галузі 

соціальний захист  становлять  – 4047,0 тис. грн. в тому числі: 

- на територіальний центр соціального обслуговування спрямовано  

2686,1 тис. грн., у т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями направлено 2659,2 

тис. грн., або 99,0%, на інші видатки  спрямовано 27,0 тис. грн. або 1,0%; 

- на утримання центру соцiальних служб для сім`ї, дітей та молоді 

направлено коштів в сумі 500,2 тис. грн., в т. ч. на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями 493,9 тис. грн. або 98,7%, на інші видатки спрямовано 6,3 тис. 

грн. або 1,3 %; 

- на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку направлено 291,8 тис. грн. або 

0,3 % від загального обсягу проведених видатків. 

Крім того, проведені видатки згідно затверджених програм у сумі 568,9 

тис. грн.,  в тому числі по: 
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Програмі з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-

2022 роки у сумі 12,0 тис. грн.; 

Програмі національно-патріотичного виховання молоді в 

Приазовському районі на 2017-2021 роки  у сумі 8,5 тис. грн.; 

Комплексній районній програмі оздоровлення та відпочинку дітей, 

підтримки сім'ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі 

людьми на 2017-2021 роки у сумі 199,8 тис. грн. (оздоровлено 32 дитини); 

Програмі соціальної підтримки ветеранів війни, і праці, інвалідів 

та інших малозабезпечених громадян, які потребують допомоги на 2015-

2019 роки "Назустріч людям"у сумі 213,7 тис. грн.  
- на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів у 

сумі 158,8 тис. грн.; 

- на соціальну підтримку ветеранів війні, праці, інвалідів та інших 

малозабезпечених громадян, які потребують допомоги на 2015-2019 роки, 

в тому числі згідно рішення суду на погашення заборгованості по пільгам 

окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку за період з січня 

2016 по квітень 2017р. у сумі 54,9 тис. грн.  

 

Програмі соціальної підтримки ветеранів війни, і праці, інвалідів 

та інших малозабезпечених громадян, які потребують допомоги на 2015-

2019 роки "Назустріч людям"  у сумі 134,9 тис. грн., в тому числі: 

- надання одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій, які 

безпосередньо брали участь у бойових діях під час участі в АТО на Сході 

України та вперше звернулися у 2017 році у сумі 39,0 тис. грн.; 

- надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям району, які 

опинилися в скрутному становищі і потребують фінансову допомогу у сумі 

69,8 тис. грн., в т.ч. поштовий збір - 1,6 тис. грн. 

- надання одноразової грошової допомоги до Дня Захисника України 

інвалідам, які брали участь у Другій світовій війні, а також 

військовослужбовцям локальних війн, прирівняних до інвалідів війни у сумі 

10,1 тис. грн.; в т.ч. поштовий збір – 0,1 тис. грн..   

- відшкодування вартості самостійного лікування дітей-інвалідів з 

захворюваннями нервової системи відповідно до медичних висновків в 

установах і закладах, які надають реабілітаційні послуги дітям-інвалідам у 

сумі 16,0 тис. грн. 

 

На культуру спрямовано 6240,3 тис. грн. або 3,6 % від загального 

обсягу проведених видатків. За рахунок цих коштів утримується 9 установ 

культури, в т. ч. 2 бібліотеки, 1 будинок культури, 3 школи естетичного 

виховання дітей, 3 інших заклади культури. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 4827,4 тис. 

грн. або 77,3 %, на енергоносії 913,1 тис. грн. або 14,6 %, на інші видатки 

499,8 тис. грн. або 8,0 %. 
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Із районного бюджету за 2017 рік були проведені видатки по фізичній 

культурі і спорту в сумі 1085,0 тис. грн. або 0,6 % від загального обсягу 

проведених видатків. Кошти використані :  

- на утримання ДЮСШ – 874,4 тис. грн., в тому числі на виплату 

заробітної плати з нарахуваннями направлено 749,4 тис. грн. або 85,7 %, на 

енергоносії 108,8 тис. грн. або 12,4 % , інші видатки у сумі 16,2 тис. грн., або 

1,9 %,.. 

- на реалізацію Програми розвитку фізичної культури і спорту  в 

Приазовському районі на 2017-2021 роки – 210,6 тис. грн. ( видатки на 

відрядження у сумі 140,0 тис. грн. та  інші видатки у сумі 70,6 тис. грн. ( 

придбання боксерської груші у сумі 12,0 тис. грн., оплата за обладнання для 

гуртка «Робототехніка» у сумі 6,4 тис. грн., придбання спортивного 

інвентарю та обладнання для відділення вільної боротьби Приазовської 

ДЮСШ – 52,2 тис. грн.) 

Також проведені видатки по наступним програмам:  

- Програмі «Трудовий архів Приазов’я на 2015-2019 роки» в сумі 

158,0 тис. грн. або 0,1 % від загального обсягу проведених видатків  

- Програмі сприяння розвитку інформаційної галузі району на 

2016-2018 роки в сумі 75,0 тис. грн., або 0,04 % від загального обсягу 

проведених видатків.  

-  Програмі виробництва та розвитку ринка зерна в районі на 2016-

2020 роки у сумі 31,3 тис. грн. 

- Програмі з організації рятування людей на водних об"єктах 

Приазовського району на 2017-2018 роки у сумі 3,2 тис. грн. 

- Програмі соціальної підтримки ветеранів війни, і праці, 

інвалідів та інших малозабезпечених громадян, які потребують 

допомоги на 2015-2019 роки "Назустріч людям" у сумі 2,9 тис. грн.( 

сплата судового збору). 

 

У вересні 2017 року виділені кошти у сумі 0,4 тис. грн. на 

виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків 

виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення  виборів 

депутатів Приазовської селищної ради Приазовської селищної об`єднаної 

територіальної громади та Приазовського селищного голови.  

 

В 2017 році перераховані міжбюджетні трансферти у сумі  7602,9 

тис. грн. або 4,3 % від загального обсягу проведених видатків, в тому числі: 

- інша додаткова дотація – 6137,4 тис. грн. на утримання закладів 

соціально – культурної сфери 

- інша субвенція – 735,6 тис. грн. в тому числі : 

для Володимирівської сільської ради згідно районної програми по 

забезпеченню виконання мобілізаційних і оборонних заходів в 2017 році   у 

сумі 100,4 тис. грн.; сільським та селищним бюджетам на сприяння 

виконанню депутатських повноважень у сумі 615,6 тис. грн.; для м. 

Мелітополь по  Програмі соціальної підтримки ветеранів війни, і праці, 
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інвалідів та інших малозабезпечених громадян, які потребують допомоги на 

2015-2019 роки "Назустріч людям" (надання послуг з оздоровчої 

реабілітації дітей інвалідів, у т.ч. хворих на дитячий церебральний параліч, 

інвалідів загального захворювання у Мелітопольському Центрі соціальної 

реабілітації інвалідів) у сумі 19,6 тис. грн. 

 - субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 729,9 

тис. грн., в т.ч. згідно районної цільової Програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

на 2013-2017 роки – 21,2 тис. грн., районної Програми по забезпеченню 

виконання мобілізаційних і оборонних заходів в 2017 році – 164,1 тис. грн., 

Програми підвищення якості та ефективності виконання представницьких та 

управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування на території Приазовського району на 2017 рік – 

99,7 тис. грн., Програми функціонування центру надання адміністративних 

послуг у Приазовському районі на 2016-2020 роки – 9,7 тис. грн., Програми 

забезпечення публічної безпеки і профілактики злочинності у Приазовському 

районі, розвитку матеріально-технічної бази Приазовського ВП 

Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області на 2017 рік у сумі 100,0 

тис. грн., Програми розвитку та підтримки управління соціального захисту 

населення Приазовської районної державної адміністрації у сумі 335,2 тис. 

грн. 

Видатки спеціального фонду в 2017 році проводилися згідно 

затверджених кошторисів та внесених змін до кошторисів. Касове 

виконання склало 9644,0 тис. грн., в т. ч. проведені видатки: 

 - за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що 

надаються бюджетними установами в сумі 1478,0 тис. грн.; 

 - за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних 

надходжень бюджетних установ в сумі 3577,7 тис. грн.  

 - за рахунок  доходів, що направляються на спеціальні видатки в 

сумі 4588,3 тис. грн. 

Видатки по спеціальному фонду спрямовані на: 

-  освіту у сумі 5046,1 тис. грн., в т. ч. на капітальні видатки в сумі 

2947,6 тис. грн.,  

-  охорону здоров’я у сумі 2360,7 тис. грн. в т. ч. на капітальні 

видатки в сумі 611,9 тис. грн.,  

- соціальний захист та соціальне забезпечення  у сумі 27,5 тис. грн. в 

т. ч. на капітальні видатки в сумі 15,0 тис. грн.,  

- культуру у сумі 432,3 тис. грн. у т.ч. на капітальні видатки в сумі 

283,2 тис. грн. 

- фізична культура і спорт у сумі 13,0 тис. грн., у т.ч. на капітальні 

видатки в сумі 7,5 тис. грн. 

- міжбюджетні трансферти у сумі 1764,4 тис. грн. в тому числі: 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 
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регіонів у сумі 11,0 тис. грн.  – відшкодування матеріальної шкоди 

Запорізькій ОДА внаслідок крадіжки основних засобів на виконання 

судового рішення. 

Інші субвенції у сумі 1703,7 тис. грн. в тому числі: 

- згідно «Програми розвитку освіти Приазовського району» надана 

субвенція обласному бюджету на придбання  2 шкільних автобусів у сумі 

1000,0 тис. грн.; 

- згідно «Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Приазовського району на 2017 рік» надана субвенція обласному бюджету на  

реконструкцію системи водопостачання с.Степанівка Перша Приазовського 

району Запорізької області  у сумі 250,0 тис. грн.; 

- на реконструкцію системи водопостачання с. Новокостянтинівка 

Приазовського району Запорізької області  у сумі 253,7 тис.грн.; 

- на придбання житла дітям сиротам (с. Новоспаське, с. Степанівка 

Перша) у сумі 200,0 тис.грн. 

 

По Цільовому фонду видатки спрямовані у сумі 49,7 тис. грн. в тому 

числі 37,0 на виплату матеріальної допомоги. 

 

Станом на 01 січня 2018 кредиторська заборгованість бюджетних 

установ становить 3663,3 тис. грн., в т. ч.: 

- по загальному фонду  - 3663,3 тис.грн. 

- по спеціальному фонду -  відсутня. 

Прострочена кредиторська заборгованість на початок року складала 

285,6 тис. грн., в т.ч. за загальним фондом – 285,6 тис. грн.(в т.ч. районний 

бюджет 285,6 тис. грн.), за спеціальним фондом – відсутня. Станом на 01 

січня 2018 року прострочена кредиторська заборгованість становить 202,0 

тис. грн., в т.ч. за загальним фондом – 202,0 тис. грн.(в т.ч. районний бюджет 

202,0 тис. грн.), за спеціальним фондом – відсутня. 

            Аналіз кредиторської заборгованості бюджетних установ по 

загальному фонду станом на 01.01.2018 показав, що відбулося зменшення 

заборгованості порівняно з 01.01.2017 на 973,3 тис. грн., або на 21 %;  та 

зменшення простроченої кредиторської заборгованості на звітну дату на 83,6 

тис. грн., або 29,3% . 

Причинами утворення кредиторської заборгованості по загальному 

фонду є наявність: 

- заборгованості, яка виникла у зв'язку з відсутністю відкритих 

асигнувань (фінансування) за КЕКВ 2730 у сумі 3610,4тис. грн. (або 98,6%); 

- заборгованості минулих років, яка не включена в кошторис 

поточного року за КЕКВ 2610  13,8 тис. грн. або 0,4 %, за КЕКВ 2730 у сумі 

39,1 тис. грн. або 1,0%;  

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 

01.01.2018 відсутня, як і на початок року. 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду за КЕКВ 2210 на 

початок року склала 78,4 тис. грн.,  станом на 01 січня 2018 року збільшилась 
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на  41,8% та становить 111,2 тис.  грн., причиною якої є передплата по 

договорах, укладених відповідно до нормативно-правових актів. 

На звітну дату дебіторська заборгованість по спеціальному фонду 

склала – 5,9 тис. грн., у тому числі по КЕКВ 2210  „Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар” – 5,9 тис. грн.,  причиною якої також є передплата 

по договорах, укладених відповідно до нормативно-правових актів. 

В 2017 році бюджетним установам району короткострокова позичка  з 

Єдиного казначейського рахунку  не надавалася за відсутністю потреби. 

 

Залишок коштів по загальному та спеціальному фонду на кінець 

звітного періоду по району складає 27838,8 тис. грн., в т. ч. по загальному 

фонду -  25472,7 тис. грн. (в т. ч. по районному бюджету 13177,5 тис. грн., з 

них залишок по медичній субвенції – 629,9 тис. грн., освітній субвенції – 

3330,9 тис. грн.), по спеціальному фонду – 2366,1 тис. грн. (в  т. ч. по 

районному бюджету  768,5 тис. грн.). 

 

 

 

 

Охорона навколишнього природного середовища. 

Залишок коштів по фондам охорони навколишнього природного 

середовища на 01 січня 2017 року становив 127,7 тис. грн. 

Протягом  2017 року профінансовані природоохоронні заходи на 

загальну суму 25503 грн., в т. ч. Чкалівською сільською радою - на заходи з 

озеленення у сумі 15909 грн., Розівською сільською радою -  на заходи з 

озеленення у сумі 3534 грн. та Воскресенською сільською радою – на заходи 

з озеленення у сумі 6060 грн. 

Продовжується реалізація проекту «Будівництво 

берегозакріплювальних споруд з укріплення  берега Азовського моря с. 

Степанівка Перша». У 2017 році даний захід включено до «Регіональної 

програми будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, 

соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2020 року 

по Запорізькій області», по якій виділено 700 тис.грн., з яких 622,0 тис.грн. 

– кошти з обласного фонду, 78,0 тис.грн. – місцевий бюджет, з яких 12,417 

тис.грн. – екологічні кошти. 

В 2017 році до Регіональної програми будівництва, реконструкції, 

модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного 

призначення на період до 2020 року по Запорізькій області включено проект  

«Будівництво зовнішніх мереж каналізації та каналізаційних очисних 

споруд смт Приазовське Запорізької області» вартістю 20000,0 тис.грн. 

 

  Інвестиційна та зовнішньоекономічна політика.  
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Основні завдання та заходи щодо залучення капітальних 

інвестицій: 

підготовка переліків пріоритетних інвестиційних проектів, що будуть 

фінансуватися у 2018 році, у тому числі із залученням коштів державного та 

обласного бюджету; 

прийняття участі у реалізації найважливіших соціальних та 

інфраструктурних проектів у рамках виконання Регіональної програми 

будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-

культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 

2020 року;  

продовження прийняття участі у проекті «Надзвичайна кредитна 

програма для відновлення України»; 

залучення коштів державного та місцевих бюджетів, кредитних та 

інвестиційних ресурсів на реалізацію найважливіших інвестиційних проектів; 

реалізація завдань і заходів регіональної програми «Сільське подвір’я»  

концетрація капіталовкладень на будівництво та реконструкцію 

об’єктів, у тому числі з високим рівнем будівельної готовності: 

 

з газифікації: 

- будівництво підвідного газопроводу до села Приморський Посад 

Приазовського району Запорізької області  загальною вартістю 1542,042 

тис.грн. 

 

з розвитку об’єктів водопостачання: 

- капітальний ремонт водопровідної мережі с.Чкалове Приазовського 

району Запорізької області загальною вартістю 10791,67 тис.грн.; 

- з державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у 2016 році по 

проекту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша, 

Приазовського району, Запорізької області» освоєно кошти у сумі 257,902 

тис. грн., з місцевого бюджету освоєно 43,139 тис.грн. Обсяг фінансування на 

2017 рік по даному проекту складає: з  державного фонду регіонального 

розвитку - 5198,940 тис.грн., з місцевого бюджету – 577,660 тис.грн.  

 

 

об’єкти, що фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього 

природного середовища: 

- будівництво берегозакріплювальних споруд з укріплення берега 

Азовського моря с.Степанівка Перша Приазовського району Запорізької 

області (І черга) загальною вартістю 700,0 тис.грн.; 

 

- будівництво зовнішніх мереж каналізації та каналізаційних споруд 

продуктив. 1000 куб.м./доб. смт Приазовське Запорізької області (у 2017 році 

виділено 162,0 тис. грн. на 2018 рік необхідні кошти на виготовлення 

проектно-кошторисної документації 1236,0 тис.грн.). 
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Головні проблеми розвитку економіки й соціальної сфери 

Факторами, що обмежують розвиток окремих секторів економіки та 

соціальної сфери, від вирішення яких великою мірою залежатиме виконання 

програми соціально-економічного розвитку району у 2018 році є соціально-

політична напруженість через геополітичні проблеми та макроекономічну 

невизначеність, військовий конфлікт на сході України, що позначився на 

ускладнені виробничого процесу, зростанні негативних очікувань населення 

відносно розвитку економіки та особистого матеріального становища.  

Крім того: 

– у промисловості: високі ціни на енергоносії, сировину і матеріали, 

що збільшує ціну реалізації продукції та стримує зростання виробництва; 

висока ресурсозатратність виробництва; обмежена платоспроможність 

суб’єктів внутрішнього ринку; посилення інфляційних очікувань 

підприємств; 

у сільському господарстві: відсутність дієвих механізмів фінансово-

кредитної підтримки розвитку тваринництва та будівництва об’єктів 

інфраструктури галузі (зокрема тваринницьких комплексів); 

у будівництві: зростання вартості будівельних матеріалів, 

транспортних послуг та енергоносіїв; 

у підприємництві: нестабільність та суперечливість у законах і 

нормативних документах, що регламентують підприємницьку діяльність; 

труднощі з отриманням фінансово-кредитної допомоги, висока вартість 

позики, нерозвиненість фінансового ринку; 

на ринку праці: складна демографічна ситуація; трудова міграція за 

межі району, в тому числі за кордон; низька мотивація до праці; 

невідповідність професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції 

на місцевих ринках праці; наявність тіньової зайнятості; зниження рівня 

реальної заробітної плати; 

у бюджетній сфері: велика мережа розгалуженних закладів 

соціально-культурного призначення, що призводить до великих витрат на 

навчання одного учня. 

На подолання зазначених проблем спрямовано комплекс заходів, 

передбачених у програмі. 

 

Пріоритетні шляхи розвитку Приазовського району 2018 році: 

Розвиток сільського господарства і сільських територій: 

- оновлення матеріально-технічної бази агропідприємств району; 

- пошук нових ринків збуту сільськогосподарської продукції; 

- залучення інвестиційних ресурсів в агропромисловий комплекс; 

- поліпшення селекційної роботи в агропромисловому комплексі; 
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- розвиток фермерства; 

- розвиток м'ясного та молочного тваринництва. 

Розвиток промисловості: 

- стимулювання збільшення обсягів виробництва промислової 

продукції в районі; 

- здійснення заходів щодо просування промислової продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. 

 

Розвиток бюджетної сфери: 

забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів; 

здійснення контролю за економічно – обґрунтованими обсягами 

доходів при затвердженні та внесенні змін до районного,  сільських та 

селищного бюджетів; 

розширення ресурсної бази надходжень по податку на доходи фізичних 

осіб шляхом легалізації доходів населення; 

зростання обсягів доходів загального фонду місцевих бюджетів та 

посилення соціальної спрямованості бюджету із збільшенням видаткової 

частини на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, культуру; 

забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на заробітну 

плату працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за 

енергоносії,  

послуги з водопостачання та теплопостачання не допускаючи 

простроченої заборгованості із зазначених платежів; 

затвердження і реалізація планів заходів з енергозбереження по кожній 

бюджетній установі; 

забезпечення збалансованості всіх бюджетів. 

Розвиток інфраструктури району: 

- реконструкція систем водопостачання та будівництво очисних 

споруд; 

- ремонт та експлуатаційне утримання в належному стані доріг 

місцевого значення загального користування, доріг і вулиць, що перебувають 

у комунальній власності; 

- активізація роботи із встановлення вуличного освітлення в 

населених пунктах району, особливо на вулицях з інтенсивним рухом 

автотранспорту; 

- покращення якості та безпеки пасажирських перевезень на 

громадському транспорті у межах району. 

Розвиток гуманітарної сфери: 

- розширення охоплення дітей дошкільною освітою; 
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- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та культури; 

- збереження соціальної інфраструктури шляхом проведення 

реконструкції, капітальних та поточних ремонтів приміщень закладів освіти 

та культури району; 

- розвиток спортивної інфраструктури, будівництво, реконструкція 

спортивних залів, майданчиків та футбольних полів; 

- розвиток закладів масового відпочинку для дітей та молоді. 

Розвиток медицини: 
- здійснення капітальних та поточних ремонтів приміщень, заходів з 

енергозбереження в  закладах охорони здоров’я району; 

- реконструкція фельдшерсько - акушерських пунктів у селах району; 

- запровадження сучасної діагностики шляхом придбання сучасного 

діагностичного медичного обладнання та підготовки відповідних 

висококваліфікованих кадрів; 

- здійснення заходів щодо забезпечення закладів медицини 

матеріально - технічними засобами, сучасним медичним обладнанням, 

медичними препаратами та іншими медичними засобами, необхідними для 

здійснення вчасного та якісного медичного обслуговування населення; 

- виконання програм по охороні здоров’я, підвищення рівня надання 

медичної допомоги населенню району; 

- посилення профілактичної діяльності закладів охорони здоров’я, 

насамперед по ранньому виявленню туберкульозу та онкологічних 

захворювань. 

 Розвиток житлово-комунального господарства: 
- сприяння впровадженню інвестиційних та інноваційних проектів, що 

спрямовані на забезпечення підвищення якості надання житлово-

комунальних послуг; 

- сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних 

житлових будинків; 

- забезпечення видалення твердих побутових відходів в населених 

пунктах згідно схем санітарної очистки; 

- виявлення та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 

Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій: 

 - проведення санації об’єктів соціальної сфери, які утримуються за 

рахунок бюджетних коштів, з використанням сучасних технологій та 

матеріалів; 

- запровадження поступового зменшення питомих витрат 

енергоресурсів на одиницю виробленої продукції та наданих послуг у 

житлово-комунальному господарстві; 

- активізація інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

раціонального використання енергоносіїв серед населення; 

- модернізація енергетичних мереж району, в тому числі систем 

вуличного освітлення. 
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Посилення соціального захисту населення, підвищення рівня 

життя населення району шляхом:  

- забезпечення цілеспрямованої роботи закладів соціального захисту 

населення району; 

- забезпечення безумовного виконання вимог законодавства щодо 

своєчасності призначення і виплати всіх видів соціальної допомоги, 

продовження реалізації програми житлових субсидій; 

- своєчасної виплати протягом року заробітної плати, пенсії та 

соціальної допомоги; 

- забезпечення державних стандартів в оплаті праці, запровадження  

мінімальної заробітної плати, передбаченої державою, підвищення рівня 

середньої заробітної  плати та пенсії; 

- недопущення заборгованості із виплати заробітної плати на 

підприємствах усіх форм власності; 

- забезпечення дотримання законодавства про працю; 

- скорочення наявної заборгованості підприємствами та організаціями  

по платежах до Пенсійного фонду; 

- збереження існуючих та створення нових робочих місць, сприяння 

розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення; 

- забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування виплат 

матеріального забезпечення безробітним, надання соціальних послуг 

незайнятим громадянам у період пошуку роботи. 

Розвиток підприємництва: 
- легалізація тіньового підприємництва; 

- збільшення кількості надання адміністративних послуг через Центр  

надання адміністративних послуг Приазовської райдержадміністрації; 

- надання інформаційно–методичних послуг суб'єктам 

підприємницької діяльності; 

Розвиток туристично–рекреаційного комплексу шляхом: 

- сприяння розробці нових туристичних маршрутів з метою 

збільшення кількості відвідувачів краю; 

- проведення робіт з благоустрою існуючих, облаштування нових 

місць короткочасного відпочинку та розбудова туристичної інфраструктури з 

метою забезпечення належних санітарно-побутових та естетичних умов 

перебування. 

 
 

 


