Приморський район
Голова райдержадміністрації
Голова районної ради

БЄЛІЧЕВ Сергій Анатолійович
Позапартійний
НІКОЛЕНКО Олег Вікторович
Аграрна партія України

Загальні відомості про район
Район засновано у 1923 році
Районний центр – м. Приморськ,
Територія – 1,4 тис. кв. км.
Чисельність населення (на 01.11.2017 року) – 29,8 тис. осіб.
Національний склад (за переписом 2001р.): українці – 52,47%; болгари –
23,36%; росіяни – 22,2%; білоруси – 0,47%; молдавани - 0,22%; вірмени –
0,17%; угорці – 0,01%.
Частка сільського населення – 59,7 %.
Приморський район розташований у південній частині Запорізької області на
узбережжі Азовського моря.
На території району течуть 10 річок, загальною довжиною 200 км., з яких три
впадають в Азовське море. Довжина узбережжя Азовського моря в межах
району складає близько 95 км. Розташований в Приморському районі
невеликий півострів в Азовському морі – „Коса Обіточна”, який має статус
ландшафтного заказника.
Відстань до обласного центру: залізницею – 179 км., автошляхами - 183 км.
Населені пункти:
Місто – 1
Сільських населених пунктів - 31
Ради:
міські - 1
районні – 1
селищна - 0
сільські – 13
Об’єднання територіальних громад
ОТГ – 2
Приморська міська рада (1 місто, 4 сільських населених пунктів)
Новоолексіївська сільська рада (5 сільських населених пунктів).
Суспільно-політична ситуація
Дані про районну раду:
кількість депутатів – 34 (станом на 15.01.2018 року);
Партійний склад:
«Опозиційний блок» – 8, Аграрна Партія України – 8, «Батьківщина» – 5, «Наш
край» – 4, БПП «Солідарність» – 4, Нова держава – 3, Сильна Україна - 2.
Основу більшості складають фракції «Опозиційний блок» – 8, Аграрна Партія
України – 7.
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Найактивніші політичні сили: Блок Петра Порошенка «Солідарність», ВО
«Батьківщина», Аграрна Партія України, «Наш Край», «Опозиційний блок».
Впливові громадські організації: «Приморське районне об’єднання інвалідів
«Союз-Чорнобиль», Приморська районна організація ветеранів України,
Приморська районна рада ветеранів Афганістану, громадська організація «Спілка
допомоги учасникам АТО «Захист»
Впливові особи:
Бєлічев Сергій Анатолійович – голова районної державної адміністрації,
Ніколенко Олег Вікторович – голова Приморської районної ради, Бредихіна Любов
Василівна – керівник апарату районної державної адміністрації, депутат
Приморської міської ради,
Войтенко Володимир Вікторович – директор
пансіонату «Дорожник», депутат Приморської міської ради, Горохов Олександр
Володимирович – директор Приморської філії ПрАт ВКФ „Крістіна”, голова
районного осередку ВО «Батьківщина», депутат Приморської міської ради,
Денченко Петро Іванович – директор СВК «Україна», депутат Зеленівської
сільської ради, Крот Світлана Василівна – комерційний директор ТОВ НВК
«Веста», Ліпченко Микола Миколайович – директор ПСП «Приморський», член
виконавчого комітету Приморської міської ради, Панченко Ніна Герасимівна –
голова ФГ «Панченко Н.Г.», депутат Юр’ївської сільської ради, Папу Володимир
Власович – голова Ради старійшин Приморського району,
Пєдан Володимир
Олексійович – директор СВК АФ «Колос», депутат Гюнівської сільської ради.
Народні депутати України
Район входить до ТВО № 81,
Валентиров Сергій Васильович, позапартійний.

перемогу

на

якому

здобув

Найбільші релігійні конфесії: Українська Православна церква – 17, Українська
греко-католицька церква – 1, Всеукраїнський союз церков євангельських християн
баптистів – 2, Євангельських християн – 2, Християн віри євангельської – 1,
адвентистів - 1, релігійні організації харизматичного типу – 2, релігійна культова
організація – Свідки Єгови – 1.
Промисловість району представляють підприємства переробної та добувної
галузей: ПСП «Приморський», ПСП «Банівка», ТОВ «Петрівське», СВК «Україна»,
СВК «Мічуріна», ФГ «Олена», ТОВ «Преслав», які займаються виробництвом та
реалізацією продукції (хліб, борошно, макаронні вироби, олія); КП «Чисте місто
Приморськ» - здійснює діяльність з водопостачання, водовідведення і поводження
з побутовими відходами; ТОВ «Пегматит» - з виробництва пегматиту, але на даний
час воно не працює.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
по району у січні-жовтні 2017 року склав 22193,7 тис. грн., або 146,3% до
відповідного періоду минулого року.
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Сільське господарство. Обсяг виробництва валової продукції сільського
господарства в усіх категоріях господарств за 2017 рік очікується 237,4 млн. грн (у
тому числі в рослинництві – 228,0 млн. грн, у тваринництві – 9,4 млн. грн), що
становить 103,8 % до січня-грудня 2016 року.
Мале підприємництво.
На території району стабільно працюють 367 об’єктів роздрібної торгівлі,
40 об’єктів ресторанного господарства, 59 - побутового обслуговування населення.
Кількість підприємців-фізичних осіб в районі налічує 1290 одиниць. На
території району зареєстровано 134 підприємства, з них середніх – 10; малих –
124. Кількість фермерських господарств - 53 одиниці.
Будівництво. Будівельні підприємства району представлені двома
підприємствами: приватне мале підприємство «Енергія» та приватне
сільськогосподарське підприємство «Приморський», статистичні дані яких
відповідно до законодавства у цій галузі є конфіденційними.
Всього по району доріг, з урахуванням доріг загального користування
місцевого значення, 522,957 км.
Доріг з твердим покриттям 437,6 км.
Ґрунтових доріг 85,3 км.
На ремонт доріг загального користування місцевого значення в 2017 році
освоєно 607,041 тис. грн. коштів обласного бюджету.
Відремонтовано доріг комунальної власності за рахунок коштів міського та
сільських бюджетів на суму 5096,397 тис. грн.
У січні-вересні 2017 року всього по району прийнято в експлуатацію житла
458 кв. м (40,6% до відповідного періоду 2016 року), в тому числі у місті - 302 кв. м
загальної площі (33,1% до відповідного періоду 2016 року).
Житлово-комунальне
господарство.
Послуги
водопостачання
й
водовідведення, утримання будинків, вивезення ТПВ по району надає 1
підприємство – КП «Чисте місто Приморськ» Приморської міської ради. Рівень
оплати населенням житлово-комунальних послуг на 01.10.2017 склав 94,9%.
Сума боргу за житлово-комунальні послуги становить – 75,8 тис. грн., в тому числі
квартплата – 75,8 тис. грн.
Інвестиції
Загальний обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування
за січень-вересень 2017 року склав 71,0 млн. грн., у 2017 році очікується в сумі
124,1 млн. грн.
Протягом 2017 року сільськогосподарськими підприємствами району
освоєно 41 млн. 646 тис. грн. капітальних вкладень на придбання
сільськогосподарської техніки. Придбано 53 одиниці техніки, а саме: 4 трактора, 5
комбайнів, 15 одиниць посівної техніки, 21 одиниця - ґрунтообробної техніки,
1- обладнання для ВРХ, 7 одиниць іншої техніки.
У 2017 році для КП «Чисте місто Приморськ» Приморської міської ради
Приморського району Запорізької області за рахунок коштів обласного фонду
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охорони навколишнього природного середовища придбано один сміттєвоз СБМ301 на шасі МАЗ-4371№2.
Протягом звітного періоду іноземне інвестування в економіку району не
здійснювалося.
Охорона здоров’я
Медичні заклади
Кількість лікувальних закладів,
поліклінік,
амбулаторій, профілакторіїв

2
2
(Приморська
ЦРЛ//
КЗ
«Приморський
ЦПМСД»)

один.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РАЙОНУ:
№
з/п

1.

2.

Назва об’єкту та
місце
знаходження

Характеристика об’єкту та
обґрунтування
першочерговості прийняття
рішення
Аварійний стан 90% доріг комунальної власності
доріг
та доріг загального користування
комунальної
вичерпали
свій
ресурс
власності
та експлуатації,
мають
велику
доріг загального ямковість. Незадовільний стан
користування
доріг призводить до підвищення
рівня аварійності, травмування,
пошкодженню
транспортних
засобів. Заходи по ямковому
ремонту доріг не дають бажаного
результату

Забезпечення
питною
водою
населення
Приморського
району

На
території
Приморського
району гостро стоїть питання
забезпечення населення питною
водою в якісному і в кількісному
відношенні, а також питання
приведення
в
належний
технічний стан водопровідних
мереж, споруд тощо. Питома
вага протяжності водопровідних

Шляхи вирішення

Проблему можливо
вирішити за рахунок
коштів субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
на
фінансове
забезпечення
будівництва,
реконструкції,
ремонту та утримання
автодоріг загального
користування
місцевого значення,
вулиць
і
доріг
комунальної
власності у населених
пунктах.
Другим
можливим
шляхом
вирішення проблеми
є - передача коштів
акцизного збору, що
сплачується
місцевими
сільгосптоваровиробниками
та
підприємствами
громади,
які
централізовано
закуповують
паливно-мастильні
матеріали
Дану
проблему
можливо
вирішити
шляхом будівництва
Приморського
групового водогону,
який
забезпечить
населення
Приморського району
якісним
питним
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3.

4.

мереж, що перебувають у водопостачанням із
аварійному стані складає 18 км залученням
коштів
(94,1% до загальних мереж).
Державного,
обласного
та
місцевих бюджетів.
Реконструкція
Існуючі
очисні
споруди Проблему можливо
очисних споруд
побудовані у 70-х роках минулого вирішити за рахунок
мереж каналізації сторіччя,
не
відповідають коштів субвенції з
в м. Приморську будівельним
нормам, державного бюджету
Запорізької
технологічному процесу.
місцевим бюджетам
області.
Технологічна
лінія
очистки на
фінансове
стічних вод зношена, та потребує забезпечення
капітального ремонту. Колектори будівництва,
напірні та самопливні загальною реконструкції
протяжністю більше 24 км.
об’єктів
також потребують поточного водопостачання
та
ремонту.
водовідведення.
Очисні
споруди
каналізації Також за рахунок
обслуговують оздоровчі заклади, співфінансування.
об’єкти соціальної сфери та
багатоповерхові
житлові
будинки, орієнтовно близько 2
тисяч
абонентів.
Після
проведення
реконструкції
очисних споруд, вони будуть
приймати всі стічні води міста
Приморська та оздоровчої зони,
загальною кількістю населення
близько 25 тисяч осіб. Проект
передбачає
проведення
реконструкції очисних споруд:
резервуару
накопилювачу,
механічної решітки, пісколовки,
первинних
відстійників,
вторинних відстійників, мулових
майданчиків, станцію зрошення
та мулову насосну станцію.
Відсутність
Наявна
містобудівна Фінансування
містобудівної
документація
застаріла. проекту можливе за
документації
Генеральні плани оновлювалися рахунок субвенції з
ще в 80-х роках, не відповідають держаного бюджету
вимогам та не враховують на встановлення меж
сучасних потреб. Багато об’єктів населених пунктів та
інфраструктури знаходяться за розробку генеральних
межами населених пунктів
планів.
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5.

6.

Газифікація сіл На
території
Приморського
Приморського
району залишається проблемою
району
недобудовані
підвідні
газопроводи
до
населених
пунктів райоу. У період з 2008
року
по
2017
рік
було
газифіковано 10 сіл району, що
складає 32,3% від загальної
кількості населених пунктів, а
також розпочато будівництво
підвідних
газопроводів
сіл
Борисівка,
Лозанівка,
Новопавлівка,
Петрівка,
Мануйлівка, Зеленівка, Орлівка,
Юр’ївка, на які розроблено
проектну
документацію
та
виконано роботи по деяких
об’єктах від 60% до 90% вартості
проектів. Відсутність природного
газу погіршує умови проживання
селян, збільшує потреби в
скрапленому газі та стримує
розвиток
населених
пунктів
району.
Закінчення
У 1992-1993 роках зведений 1
будівництва
поверх будівлі. Протягом 2011КП «Приморська 2012 років були проведені
ЦРЛ» в м.
роботи: зовнішня та внутрішня
Приморськ.
цегляна кладка стін на 90%,
Розширення.
покрівля на 90%, влаштування
Поліклініка на
віконних блоків
на 90%,
300 відвідувачів» утеплення фасадів на 50%,
роботи
по
внутрішньому
освітленню на 30%, внутрішнє
опалення на 20%, внутрішня
каналізація на 20%, вентиляція на
90%, цементна стяжка під
влаштування підлоги на 80%.
У 2017 році відкоригована
проектно-кошторисна
документація по проекту «КП
«Центральна районна лікарня» м.
Приморськ.
Розширення.
Поліклініка на 300 відвідувачів».
Станом на 01.01.2018 року
залишкова
вартість
об’єкту

Залучення
коштів
Державного бюджету
та підприємства НАК
«Нафтогаз України»

З метою залучення
коштів
Європейського
інвестиційного банку
у
2015
році
райдержадміністрацією подано заявку
для участі в проекті
«Надзвичайна
кредитна
програма
для
відновлення
України».
За
результатами
проведеного
конкурсу
проект
відібрано для участі в
даній
програмі,
укладено Угоду про
передачу
коштів
позики
між
Міністерством
фінансів
України,
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становила 45967,591 тис. грн. Міністерством
Ступінь будівельної готовності регіонального
об’єкту - 34,5%.
розвитку,
будівництва
та
житловокомунального
господарства
України,
Приморською
районною державною
адміністрацією
Запорізької області та
комунальним
підприємством,
відповідно
до
затвердженого
Переліку
проектів
(постанова КМУ від
25.11.2015 № 1068, зі
змінами). Проведено
дві
процедури
тендерних торгів, але
у
зв’язку
із
невідповідністю
кваліфікаційних
критеріїв та умов
тендерної
документації
за
предметом закупівлі
торги були відмінено.
У грудні 2017 року
райдержадміністрацією
надано
пропозиції
до
Мінрегіону
щодо
внесення змін до
Постанови КМУ від
25.11.2015 № 1068, в
частині збільшення
фінансування,
у
зв’язку із тим, що на
момент
подання
заявки
кошторисна
вартість проекту була
станом на 2012 рік.
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7.

Реконструкція
будівлі сімейного
гуртожитку
за
адресою:
вул.
Морська, 80, м.
Приморськ,
Запорізької
області
під
сімейний
гуртожиток
квартирного типу

На теперішній час в районі
постала гостра проблема з
медичними кадрами, тому що для
запрошення молодих спеціалістів
до району на роботу потрібно
забезпечити їх житлом. В місті не
має можливості будувати нове
житло комунальної власності, а
першочерговим
завданням
в
районі
постає
забезпечення
житлом медичних працівників, а
також
забезпечення
житлом
вимушених
переселенців
з
тимчасово окупованих територій
та
районів
проведення
антитерористичної операції. У
зв’язку із вище зазначеним був
розроблений робочий проект,
який передбачає будівництво 50
квартир,
загальною
площею
2679,5 кв. м. Вартість робіт по
даному
проекту
складає
28405,128 тис. грн.

З метою залучення
коштів
Європейського
інвестиційного банку
у
2015
році
райдержадміністраціє
ю подано заявку для
участі
в
проекті
«Надзвичайна
кредитна
програма
для
відновлення
України»,
за
результатами
проведеного
конкурсу
проект
відібрано для участі в
даній
програмі,
укладено Угоду про
передачу
коштів
позики
між
Міністерством
фінансів
України,
Міністерством
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житловокомунального
господарства
України,
Приморською
районною державною
адміністрацією
Запорізької області та
комунальним
підприємством,
відповідно
до
затвердженого
Переліку
проектів
(постанова КМУ від
25.11.2015 № 1068, зі
змінами). Проведено
дві
процедури
тендерних торгів, але
у
зв’язку
із
невідповідністю
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8.

Капітальний
ремонт будівель
Приморської
центральної
лікарні. Заміна
вікон, утеплення
фасадів

Будівля Приморської центральної
районної
лікарні
потребує
проведення
енергоефективних
заходів шляхом утеплення фасаду
лікарні та заміна вікон на
енергозберігаючі. Вартість робіт
по даному проекту складає
15925,411 тис. грн.

кваліфікаційних
критеріїв та умов
тендерної
документації
за
предметом закупівлі
торги були відмінено.
У грудні 2017 року
райдержадміністрацією
надано
пропозиції
до
Мінрегіону
щодо
внесення змін до
Постанови КМУ від
25.11.2015 № 1068, в
частині збільшення
фінансування,
у
зв’язку із тим, що на
момент
подання
заявки
кошторисна
вартість проекту була
станом на 2012 рік.
З метою залучення
коштів
Європейського
інвестиційного банку
у
2015
році
райдержадміністраціє
ю подано заявку для
участі
в
проекті
«Надзвичайна
кредитна
програма
для
відновлення
України»,
за
результатами
проведеного
конкурсу
проект
відібрано для участі в
даній
програмі,
укладено Угоду про
передачу
коштів
позики
між
Міністерством
фінансів
України,
Міністерством
регіонального
розвитку,
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будівництва
та
житловокомунального
господарства
України,
Приморською
районною державною
адміністрацією
Запорізької області та
комунальним
підприємством,
відповідно
до
затвердженого
Переліку
проектів
(постанова КМУ від
25.11.2015 № 1068, зі
змінами). Проведено
дві
процедури
тендерних торгів, але
у
зв’язку
із
невідповідністю
кваліфікаційних
критеріїв та умов
тендерної
документації
за
предметом закупівлі
торги були відмінено.
У грудні 2017 року
райдержадміністрацією
надано
пропозиції
до
Мінрегіону
щодо
внесення змін до
Постанови КМУ від
25.11.2015 № 1068, в
частині збільшення
фінансування,
у
зв’язку із тим, що на
момент
подання
заявки
кошторисна
вартість проекту була
станом на 2015 рік,
яка
проходила
експертизу.

