СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПАСПОРТ
РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ
1. Загальні відомості
Розівський район було утворено 26 червня 1992 року відповідно до
Постанови Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2505-ХІІ “Про
утворення Розівського району Запорізької області”.
Загальна площа району складає 61,0 тис.га. По природно-кліматичних
умовах територія району розташована в степовій зоні. Ґрунтовий покрив
степової зони характеризується чорноземами звичайними малогумусними.
На території Розівського району знаходиться 52 водних об’єкти
загальнодержавного значення. В надрах земель Азовської сільської ради
Розівського району знаходяться корисні копалини: високоякісний пісок та
каолінова глина.
Розівський район з північного сходу межує з Великоновоселківським
районом Донецької області, зі сходу з Волноваським районом Донецької
області, з півдня і південного сходу з Володарським районом Донецької
області, з заходу та південного заходу з Куйбишевським районом Запорізької
області, з півночі з Гуляйпільським районом Запорізької області.
Відстань до обласного центру шосейними дорогами – 180 км,
залізницею – 184 км.
Територією району пролягає автомагістраль Т 08-03 ЗапоріжжяМаріуполь та Донецька залізниця.
Клімат району теплий, помірно-континентальний Переважають східні,
південно-східні, північні і північно-західні вітри.
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Кількість депутатів районної ради – 25 чол.
В 2017 році об’єднані територіальні громади не створювались.
Середня чисельність наявного населення станом на 01.01.2018
становить 8,726 тис. чол.
Народжуваність та смертність населення по району за 2017 рік:
Показник
Всього за 2017 рік, осіб

Народження
60

Смертність
167

Природний приріст (скорочення) населення становить - 107 осіб.
2. Сільське господарство
Посіяно озимих зернових культур під врожай 2017 року на площі
11444 га (105% до плану), в тому числі озима пшениця 10680 га, озимий
ячмінь 764 га. Крім того посіяно озимого ріпаку на площі 717 га.
Посіяно ярих зернових культур на площі 3489 га, в тому числі:
- ячмінь 1367 га;
- пшениця 43 га;
- овес 20 га;
- горох 1039 га;
- просо 84 га;
- гречка 30 га;
- нут 14 га;
- кукурудза на зерно 892 га.
Посіяно соняшника на площі 10030 га.
В зв'язку з несприятливими погодними умовами в зимовий період 2017
року списано озимий ячмінь на площі 76 га.
В 2017 році року зібрано зернових культур 58817 тонн, середня
урожайність склала 39,0 цн/га, в тому числі:
- озима пшениця 45210 тонн, середня урожайність 42,1 цн/га;
- озимий ячмінь 3982 тонн, середня урожайність 57,9 цн/га;
- горох 2145 тонн, середня урожайність 20,6 цн/га;
- ярий ячмінь 5170 тонн, середня урожайність 32,6 цн/га;
- яра пшениця 92 тонн, середня урожайність 21,4 цн/га;
Зібрано озимого ріпаку 1871 тонн, середня урожайність 26,1 цн/га,
соняшника 18264 тонн, середня урожайність 17,1 цн/га.
Посіяно озимих зернових культур під врожай 2018 року на площі
11410 га (104 % до плану), в тому числі озима пшениця 10773 га, озимий
ячмінь 637 га. Крім того посіяно озимий ріпак на площі 395 га.
Станом на 01 січня 2018 року в сільгосппідприємствах Розівського
району налічується 1567 голів ВРХ при плані 1500 голів, 104 % до плану, в
т.ч. корів – 100 голів, при плані 100 голів, 100 % до плану.
В порівнянні з 2016 роком поголів’я ВРХ збільшилось на 193 гол.,
кількість корів залишилась на рівні 2016 року.
На 01 січня 2018 року спарено корів і телиць – 143 голів, при плані - 141
голів, 101 % до плану.
Отримано приплоду ВРХ – 129 голів, при плані 130 голів, 99 % до
плану.
В 2017 році в сільгосппідприємствах району вироблено 337,4 тонн
м’яса, при плані – 279 тонни, 121 % до плану, молока – 402,7 тонн при
плані -400 тонн, 101 % до плану.
Надій молока на корову складає 4027 кг, при плані – 4000 кг, 101 % до
плану. Це менше показника 2016 року на 52 кг.
Середньодобові прирости по всьому ВРХ з початку року склали 624 гр.,
при плані 600 гр., 104 % до плану.

Всі господарства забезпечені кормами на період зимівлі тварин.
3. Промисловість
Промислові підприємства на території Розівського району відсутні.
4. Зовнішньоекономічна діяльність
Експорт та імпорт товарів підприємствами Розівського району в 2017
році не здійснювались.
5. Капітальне будівництво
В 2017 році в економіку району було залучено значний обсяг
інвестицій в основний капітал по підприємствах та організаціях усіх форм
власності - 48,707 млн. грн., що складає 121% минулорічного рівня. Обсяг
інвестицій в розрахунку на 1 особу склав 5454,3 грн.
Левова часка залучених інвестицій - це кошти сільгосппідприємств на
закупівлю сільгосптехніки.
Також в звітному році були за рахунок коштів обласного бюджету
здійснені капітальні ремонти та реконструкції соціально-значущих об’єктів:
- Капітальний ремонт будівлі ФАП у с.Зоря Розівського району Запорізької
області - 65,682 тис. грн.;
- Капітальний ремонт будівлі Будинку культури смт. Розівка Розівського
району Запорізької області - 114,359 тис. грн.;
- Капітальний ремонт сільського клубу с. Зоря Розівського району
Запорізької області - 172,795 тис. грн.;
- Капітальний ремонт будівлі сільського клубу с. Луганське Розівського
району Запорізької області - 259,785 тис. грн.;
- Капітальний ремонт мережі водопроводу в с.Зоря Розівського району
Запорізької області - 87,122 тис. грн.;
- придбано сміттєвоз з заднім навантаженням СВG -002 (КО-440) для КП
"Розівський комунгосп" – 1100,00 тис. грн. ( з них 990,0 тис. грн. – кошти
обласного ФОНПС, 110,0 тис. грн. – кошти бюджету Розівської селищної
ради);
- придбано 2 вакуумної машини для збору та транспортування рідких
побутових відходів для КП «Розівський комунгосп» та КП "Господар"
(обласний ФОНПС).
За рахунок коштів районного бюджету здійснено:
- Солодководненська
загальноосвітня
школа
І-ІІ
ступенів,
вул.Новоселів,2 с.Солодководне Розівського району Запорізької області капітальний ремонт - 103,442 тис. грн.;
- Азовська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. вул.Центральна,25 с.Азов
Розівського району Запорізької області - капітальний ремонт - 103,731 тис.
грн.;
- Карл-Лібкнехтівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
дошкільний
навчальний
заклад"
вул.Інтернаціональна,61 с.Зоря Розівського району Запорізької області капітальний ремонт - 299,373 тис. грн.;

- Розівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів вул.Пушкіна,72
смт.Розівка Розівського району Запорізької області - капітальний ремонт
кухонного блоку - 89,383 тис. грн.;
Проведені ремонти мають енергозберігаючий ефект, що дозволить
частково економити вугілля та електроенергію та покращиться умови
перебування дітей в навчальних закладах.
За рахунок коштів Німецького міжнародного співтовариства ведуться
роботи з капітального ремонту приміщення ЦНАПу та Розівської ЗОШ № 1
І-ІІІ ст. Вже утеплено та замінено дах в старому корпусі школи, міняються
віконні та дверні блоки, облаштовуються туалетні кімнати, утеплено фасад
на новому корпусі та спортивній залі, ведеться заміна освітлення в класних
кімнатах та інші роботи. Крім цього, для закладу було отримано комплект
спортивного обладнання.
Виконано 85% робіт, передбачених проектом «Капітальний ремонт
водогону в селищі Азов Азовської сільської ради Розівського району
Запорізької області», який реалізується в рамках проектів ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ». Загальна вартість
проекту становить 443,202 тис. грн.
За 2017 рік проведені поточні ремонти вулично-дорожньої мережі за
рахунок коштів селищної та сільських рад на суму 1243,303 тис. грн.
В 2017 році Програмою розвитку автомобільних доріг Запорізької області
були передбачені кошти обласного бюджету на ремонт а/д Комиш-Зоря –
Зачатівка в обсязі 838,067 тис. грн. На жаль, не зважаючи на неодноразові
звернення щодо прискорення робіт на даній ділянці дороги, Службою
автомобільних доріг у Запорізькій області, роботи так і не були проведені.
6. Прямі іноземні інвестиції
В 2017 році прямі іноземні інвестиції в економіку району не
залучались.
7. Житлово-комунальне господарство
Водозабезпечення Розівського району здійснюється трьома способами.
Мешканців та юридичних осіб смт. Розівка обслуговує Розівський ЕЦВ КП
”Облводоканал” ЗОР. Мешканці Азовської, Зорянської, Кузнецівської
сільських рад користуються водою з місцевих артезіанських свердловин, які
обслуговують базові сільськогосподарські підприємства або суб’єкти
підприємницької діяльності. Жителі Вишнюватської сільської ради
користуються колодязями. В населених пунктах Новозлатопільської та
Солодководненської сільських рад використовують всі три способи подачі
води.

В смт.Розівка діє одне комунальне підприємство “Розівський
комунгосп” Розівської селищної ради, яке надає послуги з вивозу рідких та
твердих побутових відходів в селищі, транспортні ритуальні послуги.
Рішенням Розівської селищної ради від 12.10.2016 № 72 “Про
затвердження тарифів на послуги, які надає комунальне підприємство
“Розівський комунгосп” затверджено розмір тарифів на комунальні послуги:
послуги водовідведення:
- для підприємств, установ, організацій – 84,84 грн. за 1 м3;
- для населення – 30,0 грн. за 1 м 3;
вивіз сміття:
- для підприємств, установ, організацій – 110,56 грн. за 1 м 3;
- для населення – 30,0 грн. в місяць.
Також в 2017 році було створено КП «Господар» Азовської сільської
ради, яке обслуговує місцевий водогін, надає будівельні послуги.
Рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги на рівні
району не розраховується.
Станом на 01.01.2018 в підприємств та організацій району, що
фінансуються за рахунок місцевого бюджету заборгованість за спожиту
електроенергію відсутня.
Централізоване тепло- та газопостачання в районі відсутнє.
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків на території
району відсутні.
8. Транспорт та зв’язок
Довжина залізниць, що проходять територією району – 19 км,
протяжність районних доріг загального користування по Розівському району
становить 71,0 км., обласних – 66,4 км., органами місцевого самоврядування
прийнято в комунальну власність 81,339 км дороги.
Організація пасажирських перевезень по території району є одним з
проблемних питань, у зв’язку з відсутністю приміського автобусного
сполучення. Виготовлені Паспорти на приміські маршрути загального
користування «Розівка (АС) – Надійне, ч/з Урицьке, Карла-Лібкнехта,
Новгород, зелено піль», «Розівка (АС) – Багатівка, ч/з Кузнецівку»,
«Розівка (АС) – Вільне, ч/з Листвяну, Вишнювате» та «Розівка (АС) –
Антонівка,ч/з Азов». Відсутні бажаючі автоперевізники брати участь у
конкурсах на обслуговування маршрутів, в т.ч. через аварійний стан доріг.
Здійснюється рух лише транзитних пасажирських автобусів.
Населення обслуговує 1 автобусна та 1 залізнична станції в смт.
Розівка.
Послуги зв’язку надає Станційно-лінійна дільниця № 3 (смт. Розівка)
КЦТ м. Бердянськ 535К ЗФ ПАТ «Укртелеком» та Центр поштового зв’язку
№ 6 м. Пологи.
10. Торгівля та послуги
Станом на 01.01.2018 в районі працюють 60 магазинів, 5 кіосків.
Протягом року було відкрито 2 магазини та припинили діяльність 1 магазин

та 1 кіоск. Крім цього, функціонують 6 закладів ресторанного господарства,
один з яких розпочав діяльність у звітному році.
Ринки на території району відсутні. В смт. Розівка працюють
торгівельні майданчики, на яких створено 176 торгівельних місць для
реалізації продовольчих, непродовольчих товарів, сільськогосподарської
продукції. На територіях сільських рад відведені місця для торгівлі.
За підсумками 2017 року обсяг реалізованих послуг склав 2292,6 тис.
грн., з них реалізовано населенню – 2096,8 тис. грн. (106,7% рівня 2016
року).
11. Фінанси та бюджет
На 2017 рік затверджено кошторисом асигнувань по класифікації
видатків «Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області» по загальному
фонду 7 144 641 грн., касові видатки склали в сумі 7 077 772,33 грн. Залишок
коштів, що був повернутий до державного бюджету становить 66 868,67
грн., з яких залишок невикористаних коштів по енергоносіям в сумі 64
783,39 грн. утворився за рахунок економного та раціонального використання
тепла та через сприятливі умови опалювального періоду.
По спеціальному фонду отримано субвенцію з районного бюджету в
сумі 183 200 грн., які використані в сумі 163 398,80 грн. на виконання
делегованих повноважень. Також отримана благодійна допомога у вигляді
майна УСЗН РДА на загальну суму 263 060,37 грн. від представництва
Датської ради у справах біженців в Україні з метою здійснення повноважень
щодо оформлення і взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.
Протягом 2017 року кошторисні призначення були затверджені згідно
доведених помісячних та річних розписів асигнувань Державного бюджету,
відповідно до лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування.
Фінансові зобов’язання бралися лише в межах кошторисних призначень на
відповідний бюджетний період.
За результатами річного звіту за 2017 рік кредиторська та дебіторська
заборгованість відсутня.
Бюджет Розівського району складається з 7 сільських бюджетів,
селищної ради та районного бюджету.
Протягом
2017 року до загального фонду місцевих бюджетів
надійшло 38259,0 тис. грн. податків та зборів, що становить 143,3 % до
планових показників, затверджених місцевими радами та 125 % до
уточненого плану.
Перевиконання уточненого річного плану склало 7651,7 тис. грн.
В порівнянні з 2016 роком надходження до загального фонду місцевих
бюджетів району зросли на 10639,0 тис. грн., або на 38,5 %.
Виконання планових показників доходів загального фонду місцевих
бюджетів за звітний період забезпечили всі 9 бюджетів.
12. Соціальна сфера
За статистичною звітністю фонд оплати праці штатних працівників за
2017 рік склав 76508,0 тис. грн., при цьому середньомісячна заробітна плата

склала 5771,27 грн. (150,5 % росту в порівнянні з минулим роком).
Середньорічна кількість штатних працівників району склала 1130 чол.
Заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2018 року рахується
лише за 1 підприємством, підпорядкованим ПАТ «Запоріжжяобленерго» Розівський РЕМ – 1061,7 тис. грн.
Заборгованість до Пенсійного фонду:
по єдиному внеску – 0,7 тис. грн., - борг фізичних осіб-підприємців
по списку 2 – 148,6 тис. грн. (ТОВ «АФ Солодководне», СТОВ
«Славута»).
13. Стан ринку праці
Чисельність громадян, які мали статус безробітного на 01.01.2018 –
350 чол. Перебували на обліку районного центру зайнятості – 856 чол. У
загальному обсязі безробітних частка жінок – 40% та молоді – 39%.
Отримують допомогу по безробіттю – 252 ос. Кількість працевлаштованих
за рік – 380 чол.
14. Малий та середній бізнес
На виконання Закону України “Про адміністративні послуги“, з метою
протидії корупції, уникнення використання посередницьких структур при
отриманні адміністративних послуг, спрощення процедур їх отримання та
підвищення рівня задоволеності замовників якістю наданих послуг створено
Сектор з питань надання адміністративних послуг Розівської
райдержадміністрації, в якому працюють 2 адміністратори, затверджено
перелік адміністративних послуг. Станом на 01.01.2018 надано 918
адміністративних послуг. Приміщення Центру забезпечено інформаційними
стендами, інформація про його діяльність висвічується на офіційному сайті
Розівської районної адміністрації та через районну газету «Роз-інформ». З
початку року було надано 342 консультацій. Крім цього, в виконавчих
комітетах селищної та сільських рад створені органи реєстрації, якими
надаються послуги щодо реєстрації та зняття реєстрації місця проживання.
В Розівському районі за підсумками 2016 року діяло 67 підприємств. В
порівнянні зі звітом 2015 року їх загальна кількість зменшилась на 4
підприємства.
Середньорічна кількість зайнятих працівників у сфері малого та
середнього підприємництва за результатами 2016 року склала 515 осіб, що
становить 103,2% рівня 2015 року. Чисельність найманих працівників
становила 103,6% минулорічного рівня – 463 особи. В 2017 році очікується
кількості малих та середніх підприємств на рівні 2016 року.
Заробітна плата найманих працівників сфери малого та середнього
підприємництва в 2016 році в порівнянні з минулим роком зросла на 123,7%
та склала 3288,33 грн. Фонд оплати праці працівників малих та середніх
підприємств в 2016 році склав 18270,0 тис. грн.(128,1%).
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами
малого та середнього бізнесу в 2016 році складав 216082,3 тис. грн.(у
діючих цінах). В порівнянні з 2015 роком обсяг реалізованої продукції
збільшився на 35%.

Фінансовий результат (сальдо) підприємств району за підсумками
2016 року склав 33643,6 тис. грн. 93,8% підприємств отримали прибутки
41575,0 тис. грн., 6,2% підприємств зпрацювали збитково – 7931,4 тис. грн.
Значну питому вагу серед суб’єктів малого підприємництва мають
фізичні особи – підприємці. Станом на 01.01.2018 р. в сфері малого бізнесу
працює 298 фізичних осіб - підприємців.
В районі функціонує 2 громадських об’єднання для підтримки
підприємців: Розівська організація роботодавців «Потенціал-Розівка» та
Асоціація фермерів Розівського району.
15. Освіта
Для забезпечення права дітей на дошкільну освіту в районі функціонує
два дошкільні навчальні заклади Розівський КДНЗ ясла-садок «Сонечко» та
Азовський КДНЗ «Теремок» (сезонний), чотири дошкільні групи при закладах
освіти. Всього в дошкільних закладах виховується 178 дитини, в групах – 63.
Працює 11 груп загального розвитку.
Загальна кількість дитячого населення від народження до 6 років
становить 430 дитини. Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей від 3
до 6(7) років становить - 66%
На початок навчального року створені належні умови для всебічного
повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільних
закладах.
Важливим чинником у зміцненні здоров’я дошкільнят є організація
збалансованого, здорового харчування. Показник дотримання норм
харчування з розрахунку фактичного споживання продуктів однією дитиною
у день за основними життєво необхідними продуктами в середньому склав
82,3% .
Середня вартість харчування становила по місту - 25 грн., по
селу – 17 грн.
У 2017-2018 навчальному році у Розівському районі функціонує 7
загальноосвітніх навчальних закладів: 3 загальноосвітні школи, 4 навчальновиховні комплекси. У 62 класах навчаються 822 учня. З першого вересня
2017 року в Розівській ЗОШ №1 І-ІІІ ст. відкрили два класи з інклюзивним
навчанням, де навчаються 3 дитини.
Несприятлива демографічна ситуація в районі упродовж останніх років
призвела до скорочення контингенту учнів як у сільській місцевості, так у і
селищі Розівка. Наповнюваність класів у порівнянні з минулими роками
суттєво не змінилась і становить – 12,5 учня. Найменше
учнів
у
Вишнюватському НВК – 11 учнів, всі класи з індивідуальною формою
навчання. У Солодководненському НВК 51 учень. Менше 100 учнів
навчається в Азовській ЗОШ та Карл-Лібкнехтському НВК.
На протязі останніх 3 років контингент учнів збільшувався в зв’язку з
міграцією населення з територій проведення АТО.
Харчування дітей в школах району здійснюється відповідно до
чинного законодавства. За рахунок коштів селищної та сільських рад

здійснюється харчування учнів 1-4 класів, дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування та дітей-інвалідів. Вартість харчування учнів 1-4
класів та дітей пільгових категорій в розмірі 10 грн. в день на одного учня і
вихованця в групах короткочасного перебування.
У 2017-2018 н.р. на базі «Розівського районного будинку дитячої
творчості» працює 26 гуртків, 39 груп в яких займається 453 дитини.
У «Дитячо-юнацькій спортивній школі» наразі працює 13 груп, в яких
займається 184 дитини.
Гуртковою роботою БДТ та спортивною роботою ДЮСШ охоплено всі
школи, крім Вишнюватського НВК.
У цілому в районі стан інформаційно-ком'ютерного оснащення
загальноосвітніх навчальних закладів, рівень фахової підготовки педагогів
до застосування комп’ютерних, мультимедійних засобів навчання та
Інтернет ресурсів задовільний.
Протягом навчального року проводилася робота по створенню та
удосконаленню веб-сайтів закладів освіти.
У семи загальноосвітніх закладах району працюють 13 комп'ютерних
класів (це 145 комп'ютерів), 11 мультимедійних комплексів. Всі
використовуються в навчально-виховному процесі. На одне робоче місце,
обладнане сучасним комп’ютером у середньому по району припадає 15
учнів. Всі учні 2-их і 5-иих класів мають змогу працювати за окремим
комп’ютером.
Усі ЗНЗ підключені до мережі Інтернет та користуються електронним
зв’язком. Педагогічні кадри пройшли у різних формах необхідне навчання з
опанування інформаційно-комп’ютерними технологіями освіти. Завершено
роботу щодо створення єдиного освітнього простору в автоматизованій
системі «Запорізька обласна освітня мережа», яка з 2012 року має повну
електронну базу учнів і вчителів, матеріально-технічну базу загальноосвітніх
навчальних закладів, можливості автоматичного формування всіх
статистичних звітів.
Але є ряд проблем, а саме,
- потребує оновлення комп’ютерна техніка закладів
- нагальною є проблема комп’ютеризації шкільних бібліотек, на базі
яких формувалися б шкільні інформаційно-ресурсні центри;
- комп’ютеризація дошкільної освіти та створення сайту.
На первинному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації
станом на 01.01.2018 перебуває 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Всього сімейними формами виховання охоплено
14 дітей, або 100 % від загальної кількості дітей цієї категорії (в
аналогічному періоді 2016 року – 85.7 %), тобто приріст до попереднього
року становить 14.3 %.
У 2017 році усиновлена 1 дитина громадянами Сполучених Штатів
Америки, яка мала юридичні підстави для усиновлення та відбулося 1
внутрісімейне усиновлення.

В районі створено 7 прийомних сімей, в які влаштовано 15 дітей, у
2017 році поповнено 1 прийомну сім’ю 1-ю дитиною.
В 2017 році посиротіло 2-є дітей, які влаштовано під опіку. Всього під
опіку влаштовано 12 дітей.
В районі проживає 5 усиновлених дітей.
У 2017 році придбано 1 житловий будинок, для забезпечення 1 особи з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування соціальним
житлом (50% - обласний бюджет, 50% - районний бюджет).
За рахунок державної субвенції також придбано 1 житловий будинок
для забезпечення 1 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування соціальним житлом.
16. Охорона здоров’я
Охорона здоров’я в районі представлена Центром первинної медикосанітарної допомоги, в структуру якого ввійшли Розівська та Пролетарська
сільська лікарська амбулаторії, 2 ФАПи і 12 ФП, та Розівською центральною
районною лікарнею.
Проблемні питання в медичній галузі:
- відсутність сімейного лікаря в Пролетарській сільській амбулаторії,
лікарів – анастезіолога, гінеколога, інфекціоніста, терапевта та ще 1
хірурга в Центральній районні лікарні,
- відсутність відомчого житла для прибулих лікарів,
- слабке матеріально-технічне забезпечення закладів.
17. Культура
На території Розівського району функціонує 23 заклади культури, в
т.ч.:
- комунальні заклади Розівської районної ради: районний центр
культури та дозвілля, районний краєзнавчий музей, районні бібліотеки центральна та дитяча, районна дитяча музична школа;
- сільські будинки культури – 7;
- сільські бібліотеки – 10.
18.Екологія
Залишки коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного
середовища (далі – ОНПС) станом на 01.01.2017 року в розрізі місцевих рад:
Розівська селищна рада
Азовська сільська рада
Вишнюватська сільська рада
Новомлинівська сільська рада
Зорянська сільська рада
Солодководненська сільська рада
Новозлатопільська сільська рада
Кузнецівська сільська рада
Всього

122034,83 грн.
6663,44 грн.
23012,22 грн.
662,04 грн.
9739,73 грн.
7449,00 грн.
15610,77 грн.
43,24 грн.
185215,27 грн.

Протягом 2017 року кошти фондів поповнились на 24247,32 грн.
В 2017 році за рахунок залишків фонду ОНПС Розівською селищною
радою планувалось використати
122,035 тис. грн. на виготовлення
проектно-кошторисної документації на полігон твердих побутових відходів.
У зв'язку з недостатністю коштів для реалізації даного заходу (загальна
вартість виготовлення ПКД складає 523,444 тис. грн.) в поточному році
кошти місцевого фонду ОНПС в сумі 99,500 тис. грн. були використані на
співфінансування заходу по придбанню сміттєвозу для КП "Розівський
комунгосп" Розівської селищної ради.
Також у 2017 році за рахунок коштів обласного бюджету було
придбано 2 вакуумні машини для КП "Розівський комунгосп" Розівської
селищної ради та КП "Господар" Азовської сільської ради.
Райдержадміністрацією направлено запит фінансування в 2018 році за
рахунок Обласного фонду ОНПС заходів:
- "Будівництво полігону побутових відходів біля смт. Розівка
Розівського району (розробка проектно-кошторисної документації)" в сумі
990,0 тис. грн..
- "Придбання трактору гусеничного ( з поворотним бульдозерним
відвалом) для КП "Розівський комунгосп" Розівської селищної ради
Розівського району Запорізької області" в сумі 2840,00 тис. грн..;
− "Придбання напівпричепу тракторного для збору та транспортування
твердих побутових відходів для КП "Господар" Азовської сільської ради
Розівського району Запорізьої області" в сумі 899,00 тис. грн.

18. Основні проблемні питання території Розівському району
№
з/с

1

2

3

Проблема

Суть проблеми та шляхи вирішення

Незадовільний стан
доріг загального
користування

Загальна протяжність доріг загального користування, що проходять територією Розівського
району складає 156 км, з них обласного значення – 66,4 км, районного значення – 71 км та
ділянка траси Н-08 – 18,6 км.
Дороги загального користування отримали значних пошкоджень протягом 2014-2017 років
внаслідок інтенсивного руху тяжкої військової техніки в зону проведення АТО. Службою
автомобільних доріг у Запорізькій області ремонтні роботи на дорогах району проводяться
мізерні. Поряд з тим, по зазначеним дорогам здійснюється підвіз дітей до навчальних та
дошкільних закладів, проходять автобусні маршрути внутрішньо обласного та міжобласного
сполучення. Рух по дорогам в нинішньому стані може призвести до аварій з непередбаченими
наслідками.

Придбання
автомобіля швидкої
медичної допомоги
спеціального
призначення типу А2
для Розівської
центральної
районної лікарні
Забезпечення
питною водою
жителів Розівського
району.

На балансі Розівської ЦРЛ знаходиться один автомобіль швидкої допомоги ГАЗ 32214 2004
року випуску. На протязі всього періоду експлуатації, у зв’язку з відсутністю бюджетних
призначень, капітальний ремонт автомобіля зовсім не проводився. Враховуючи фізичний знос
та строк експлуатації, відновлювальний ремонт проводити економічно недоцільно, машина
повністю зношена. Для надання медичним персоналом висококваліфікованої лікувальної
допомоги потерпілим чи хворим при невідкладних і життєво небезпечних станах на місці події
та при транспортуванні є потреба в придбанні нового автомобіля.
Розівською районною державною адміністрацією ініційовано проект КП «Облводоканал»
«Питне водопостачання смт.Розівка Розівського району Запорізької області. Капітальний
ремонт магістрального водоводу МВ - 1 від Н/с 2-го підйому до смт.Розівка». Проектом
передбачається заміна застарілого магістрального водовода Ф 300 та запірної арматури від
насосної станції 2-го підйому до смт. Розівка. Замість трубопроводу Ф 300 із чавунних та

сталевих труб передбачена укладка поліетиленової труби PE 100 SDR 11 (1.6 МПа) Ф250х22,7
мм та Ф 225х13,4 мм. Водогін прокладається паралельно існуючому. У місцях врізки
влаштовуються нові камери із запірною арматурою, на мережі водогону – нові колодязі з
запірно-регулювальною арматурою, а також колодязі для скидання води. Загальна вартість
проекту - 18196,115 тис. грн. Експертний звіт в наявності..
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Відсутність
автобусного
сполучення
населених пунктів
району з смт.Розівка
Екологічний стан
території району

На даний час в районі не функціонує жоден з 5 затверджених приміських маршрутів.
На даний час проводиться робота з селищним та сільськими головами щодо закупівлі автобусу
для обслуговування приміських маршрутів по району.
Поблизу смт. Розівка відведена земельна ділянка для будівництва полігону твердих побутових
відходів, на який потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію, а саме для
реалізації заходу “Будівництва полігону побутових відходів біля смт. Розівка Розівського
району”. Загальна орієнтовна вартість виготовлення ПКД складає 990,0 тис. грн. В місцевому
бюджеті коштів недостатньо. Шляхи вирішення - виділення коштів з державного або обласного
бюджету на виготовлення проектно – кошторисної документації та в подальшому на
будівництво полігону твердих побутових відходів в смт. Розівка.

Начальник відділу економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації
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