Соціально-економічний паспорт
Великобілозерського району станом на 01.01.2018 року
1. Загальні відомості
Дата утворення району - 03.02.1993 року.
Районний центр – с. Велика Білозерка.
Територія – 0,47 тис. км².
Всього населених пунктів - 5,
в тому числі сільських – 5.
Проживає населення – 7915 осіб,
в тому числі: сільське – 7915 осіб.
Число адміністративно-територіальних одиниць: 5 (села: Велика Білозерка райцентр, Гюнівка, Зелена Балка, Качкарівка, Новопетрівка).
На території району знаходяться: Великобілозерська районна державна
адміністрація, Великобілозерська районна рада та Великобілозерська
сільська рада (ОТГ).
Кількість депутатів:
- районної ради – 26;
- сільської ради – 26.
2. Сільське господарство
Найбільшу питому вагу в структурі економіки району займає аграрний
сектор. На території району працюють 9 сільськогосподарських підприємств,
в тому числі 6 товариств з обмеженою відповідальністю, 2
сільськогосподарські виробничі кооперативи, 1 публічне акціонерне
товариство. Крім того зареєстровано 52 фермерських господарства.
Загальна площа сільгоспугідь становить 43,1 тис.га
За результатами збирання ранніх зернових культур у 2017 році з площі
13,4 тис.га одержано валовий збір 51 тис.тонн, урожайність 38,1 ц/га.
В тих господарствах, де застосовують передові технології, високу
культуру землеробства, залишають та підтримують в належному стані пари,
дотримуються науково обгрунтованої системи землеробства – отримують з
року в рік високі та сталі врожаї.
Найбільшого показника урожайності ранніх зернових культур досягли
господарства – ТОВ «Імені Гагаріна» - 62,4 ц/га, ТОВ «Преображенське» 51,1 ц/га, ТОВ «Агрофірма ім.Ватутіна» - 47,6 ц/га.
Зібрано урожай пізніх зернових культур з площі – 1тис.га, одержано
валовий збір 10,6 тис.тонн при урожайності 108,8 ц/га.
Зібрано урожай технічних культур з площі 10 тис.га, одержано валовий
збір 24,3 тис.тонн, урожайність 24,3 ц/га.
Посіяно озимих культур під урожай 2018 року на площі 12,2 тис.га.
В районі тваринництвом займаються
4 сільськогосподарські

підприємства із них вирощуванням великої рогатої худоби займається одне
господарство, вирощуванням свиней займаються 3 господарства.
Станом на 01.01.2018 в сільськогосподарських підприємствах
налічується 1781 гол. великої рогатої худоби, в тому числі 600 корів, надоєно
молока на 1 фуражну корову 5929 кілограм.
Поголів’я свиней становить 9828 голів.
За підсумками 2017 року вироблено молока 9265 тонн, вироблено м’яса
1440 тонн Реалізовано худоби на забій в живій вазі 13030 тонн. Отримано
приплоду: ВРХ – 567 гол., свиней 13250 гол.
Середня заробітна плата одного працівника в сільському господарстві
району становить на 01.01.2018 року 5624 грн. Заборгованість із заробітної
плати відсутня.
3. Промисловість
На території району відсутні промислові підприємства.
Промисловий сектор району представлений малим підприємством
харчової
промисловості
ЗАТ
«Старт»
та
Великобілозерським
експлуатаційним цехом водопостачання КП «Облводоканал».
Вироблено всього промислової продукції в натуральних одиницях:
- олія - 68,5 тонн, шрот – 131,5 тонн.
Протягом звітного періоду Великобілозерським ЕЦ водопостачання
видобуто 70,0 тис. м3 води.
4. Зовнішньоекономічна діяльність
На території району відсутні підприємства, які протягом 2017 року
проводили зовнішньоторгівельну діяльність.
5. Капітальне будівництво
Протягом 2017 року на території району введення житла в
експлуатацію не проводилось.
Житловий фонд населених пунктів району станом на 01.01.2018 року
складає - 2879 будинків та квартир, що повністю задовольняють потреби
місцевого населення.
В 2017 році проведено роботи на основних соціально-значущих
об’єктах:
- Капітальний ремонт дитячого садка "Золотий ключик" Трудової
сільської ради по вул. Гоголя, 30, с. Велика Білозерка Великобілозерського
району Запорізької області (863,894 тис.грн.);
- Капітальний ремонт комунального закладу "Великобілозерський
будинок дитячої та юнацької творчості" Великобілозерської районної ради
Запорізької області за адресою: Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с.
Велика Білозерка, вул. Центральна, 121 (1429,171 тис.грн.);

- Капітальний ремонт водопроводу по вул. Гоголя Трудової сільської
ради с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області
(637,283 тис.грн.);
- Реконструкція водозабору по вул. Молодіжна с.Велика Білозерка
Трудової сільської ради Великобілозерського району Запорізької області
(804,965 тис.грн.).
6. Прямі іноземні інвестиції та інвестиційна діяльність
В 2017 році іноземні інвестиції в економіку району не залучалися.
Інвестиційна політика була спрямована на реалізацію проектів з
реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об’єктів соціальної сфери та
об’єктів комунальної власності шляхом залучення коштів з різних джерел.
Протягом 2017 року за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони
спостереження, проведено:
Капітальний ремонт комунального закладу "Великобілозерський
будинок дитячої та юнацької творчості" Великобілозерської районної ради
Запорізької області за адресою: Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с.
Велика Білозерка, вул. Центральна, 121 (всього: 1429,171 тис.грн., з них 1316,400
тис.грн.- кошти даної субвенції та 112,771 тис.грн. - співфінансування за рахунок
місцевих бюджетів);
Поточний ремонт ганку районного будинку культури с. Велика
Білозерка, Великобілозерського району (всього: 125,256 тис.грн., з них 81,800
тис.грн.- кошти даної субвенції та 43,456 тис.грн. - співфінансування за рахунок
місцевих бюджетів);
Поточний ремонт ганку Великобілозерської ЦРЛ за адресою:
Запорізька область, с. Велика Білозерка (всього: 137,758 тис.грн., з них 75,0 тис.
грн.- кошти даної субвенції та 62,758 тис.грн. - співфінансування за рахунок
місцевих бюджетів);
За рахунок коштів
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій:
Капітальний ремонт водопроводу по вул. Гоголя Трудової
сільської ради с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької
області (всього: 637,283 тис.грн., з них 600,0 тис.грн. - кошти даної субвенції та
37,283 тис.грн. - співфінансування за рахунок місцевих бюджетів);
Капітальний
ремонт
дитячого
дошкільного
підрозділу
"Дзвіночок" НВК №1 по вул. Набережній, 44 в с. Велика Білозерка
Великобілозерського району Запорізької області (всього: 335,179 тис.грн., з них
299,0 тис.грн. - кошти даної субвенції та 36,179 тис.грн. - співфінансування за
рахунок місцевих бюджетів);
Капітальний ремонт дитячого садка "Золотий ключик" Трудової
сільської ради по вул. Гоголя, 30 с. Велика Білозерка Великобілозерського

району Запорізької області (всього: 863,894 тис.грн., з них 725,660 тис.грн. кошти даної субвенції та 138,234 тис.грн. - співфінансування за рахунок
місцевих бюджетів);
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища придбано:
бульдозер для землерийно-підготовчих робіт та укладання і
ущільнення твердих побутових відходів на території Великобілозерського
району Запорізької області (всього: 2428,278 тис.грн., з них 2070,0 тис.грн. кошти екофонду та 358,278 тис.грн. - співфінансування за рахунок місцевих
бюджетів);
сміттєвоз для збору та транспортування твердих побутових
відходів – 1797,6 тис.грн.;
вакуумну машину для збору та транспортування рідких
побутових
відходів
для
Великобілозерської
сільської
ради
Великобілозерського району – 1400,0 тис.грн.
Виділено та освоєно кошти обласної програми «Питна вода Запорізької
області»:
реконструкція водозабору по вул. Молодіжна с.Велика Білозерка
Трудової сільської ради Великобілозерського району Запорізької області
(всього: 804,965 тис.грн., з них 724,468 тис.грн. - кошти даної програми та 80,497
тис.грн. - співфінансування за рахунок місцевих бюджетів);
капітальний ремонт водопроводу по вул. Орденоносна та по вул.
Пархоменка Червоної сільської ради с.Велика Білозерка Великобілозерського
району Запорізької області (всього: 676,320 тис.грн., з них 446,380 тис.грн. кошти даної програми та 229,940 тис.грн. - співфінансування за рахунок
місцевих бюджетів).
Відповідно до Програми сприяння виконанню депутатських
повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017 - 2020 роки,
виконано 22 заходи на загальну суму 1983,269 тис.грн.
Всього реалізовано проектів та заходів за рахунок коштів Державного,
обласного та місцевих бюджетів на суму 12617,325 тис.грн.
Активізовано роботу по залученню грантових коштів іноземних та
приватних інвесторів. На інвестиційному порталі Запорізької області
зареєстровано проектну пропозицію з придбання та впровадження установок
для перероблення побутових, сільськогосподарських і промислових відходів
на території Великобілозерського району Запорізької області (державною,
російською та англійською мовами).
На офіційному сайті райдержадміністрації розміщено інвестиційний
паспорт району та проектні інвестиційні пропозиції (державною, російською
та англійською мовами) з метою залучення потенційних інвесторів.
Пріоритетним напрямом
залишається
вирішення соціальних
проблем в районі шляхом впровадження проектів, спрямованих на
поліпшення соціально-побутових умов жителів
сільських
населених
пунктів, ремонт доріг, ремонт та оснащення закладів освіти та культури,

благоустрій тощо. Для реалізації даних проектів були залучені кошти
місцевих бюджетів всіх рівнів: від обласного до бюджетів сільських рад.
За рахунок обласного бюджету на території району проведено поточні
ремонти доріг загального користування на суму 122,473 тис.грн.
Проведено капітальні та поточні ремонти доріг по вул.Суворова, 8
Березня, Центральна, Чонгарська, Шевченка та Миру на загальну суму
694,304 тис.грн.
7. Житлово-комунальне господарство
В районі послуги централізованого водопостачання надаються
Великобілозерським експлуатаційним цехом
водопостачання
КП
«Облводоканал» Запорізької обласної ради, тарифи затверджуються
рішенням обласної ради.
Централізоване теплопостачання, водовідведення та газопостачання в
районі відсутнє. Населенням протягом року використано 24,570 тонн
пільгового скрапленого газу. Кількість зареєстрованих газових установок у
населення складає 2415 одиниць.
Станом на 01.01.2018 року КП «Білозерка» Великобілозерської
сільської ради укладено 695 договорів з мешканцями сільських рад
(Великобілозерської, Новопетрівської, Трудової та Червоної), 25 договорів з
бюджетними організаціями, 27 договорів з підприємцями на вивіз твердих
побутових відходів. Всього чисельність населення, яке охоплене послугами
підприємства у сфері поводження з відходами складає 2201 осіб. Протягом
2017 року КП «Білозерка» зібрано та вивезено 2477,7 м³ твердих побутових
відходів. На територіях сільських рад протягом року було ліквідовано 10
несанкціонованих сміттєзвалищ.
Населення району проживає переважно у житлових будинках
садибного типу, є 15 багатоквартирних будинків, в яких не створено ОСББ та
відсутні житлові фонди та управління ними .
Загальна сума боргу населення за житлово-комунальні послуги на
01.01.2018 року відсутня.
9. Транспорт та зв’язок
Регулярні пасажирські перевезення на міжміських та приміських
внутрішньообласних маршрутах загального користування забезпечують
представники автопідприємств м. Енергодар та м. Запоріжжя за договорами,
що укладаються із Запорізькою облдержадміністрацією. Станом на
20.01.2018 року маршрутна мережа району складає 13 маршрутів. Через
автостанцію райцентру за добу здійснюється 9 міжміських та 4 приміських
автопасажирських маршрути.
Регулярним автобусним сполученням охоплено 100 % населених
пунктів району. Перевезення пасажирів автомобільним транспортом
здійснює 3 автотранспортні підприємства.

Запорізька дирекція УДППЗ «Укрпошта» є головним підприємством
поштового зв’язку у Великобілозерському районі. Протягом 2017 року
збережено мережу поштових відділень, які працюють на території всіх
населених пунктів району.
Функціонує Великобілозерське відділення «Нової пошти».
В районі діє телевізійний ретранслятор, який дає змогу населенню
переглядати 3 загальноукраїнські телевізійні програми та 1 обласну.
Послуги з місцевого телефонного зв’язку в районі надає Цех ТП № 3
(с.Велика Білозерка) Запорізької філії ПАТ «Укртелеком».
На території району діють станції мобільного зв’язку, які забезпечують
безперебійний зв’язок основних мобільних операторів.
Періодичні видання в районі не друкуються.
10. Торгівля та послуги
Станом на 01.01.2018 в районі діє 60 торгових точок, з них 5 об’єктів
побутового обслуговування, 2 підприємства сфери ресторанного
господарства, функціонує 1 торгова точка «Ринок». Найбільшу питому вагу с
структурі товарообороту займають фізичні особи – підприємці.
Щосуботи відбувається виїзна торгівля вирощеною підприємцями
власною продукцією (м’ясною та овочевою).
За 2017 рік проведено 52 продовольчих ярмарки, де реалізовано 101,7
тонн продукції на загальну суму 796,5 тис.грн. Також, в жовтні 2017 року
підприємці від Великобілозерського району приймали участь в Покровській
ярмарці, яка проходила у м. Запоріжжя.
11. Фінанси та бюджет
За 2017 рік
до загального фонду районного бюджету надійшло
65515,1 тис.грн. доходів (з урахуванням трансфертів), що становить 100,7 %
до плану на звітний період. За 2017 рік надійшло до районного бюджету
власних доходів - 17398,8 тис.грн., або 108,5 % до річного плану (16040,4
тис.грн.)
Стан щодо надходження податків і зборів до місцевих бюджетів
склався у Великобілозерській с/р – 113,2 % до плану на звітний період,
Червона с/р – 120,1 %, Трудова с/р – 109,3 %, Новопетрівська с/р – 95,7 %,
Гюнівська с/р – 120,6 %.
В цілому по району за 2017 рік до загального фонду надійшло власних
доходів 32209,0 тис. грн., що становить 110,4 % до затвердженої суми на
відповідний період 2017 року – 29185,0 тис.грн. У порівняні з 2016 роком
власних доходів надійшло на 9804,1 тис. грн. більше, або на 43,8 %.
Заборгованість
з платежів до бюджетів усіх рівнів станом на
01.01.2018 року становить 13,0 тисяч гривень. Боржниками є фізичні особи
по платі за землю – 0,1 тис. гривень., ВАТ «Запоріжобленерго» - 12,9 тис.грн.
(земельний податок).

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2017 рік
склала 61617,4 тис. грн., що становить 96,5 % до затвердженого плану
звітного періоду, який визначений у розмірі 63863,7 тис. грн. Із загального
обсягу здійснених видатків на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано
23915,2 тис. грн., енергоносії 2425,5 тис.грн., продукти харчування 540,0 тис.
грн, медикаменти 12,5 тис. грн.
Протягом 2017 року заробітна плата працівникам бюджетних установ
соціально-культурної сфери виплачувалась своєчасно та в повному обсязі. У
повному обсязі здійснено фінансування установ на медикаменти, продукти
харчування, спожиті енергоносії та інші видатки, пов’язані з утриманням
установ.
Станом на 01.01.2018 року відсутня кредиторська заборгованість по
захищеним статтям видатків. По іншим статтям видатків 419,824 тис. грн.
заборгованість виникла в зв”язку з недоотриманням соціальних субвенцій з
державного бюджету.
Видатки на утримання виконавчого апарату районної ради за 2017 рік
склали у розмірі 1208,6 тис. грн., що становить 100% до затвердженого
річного плану з урахуванням змін.
По галузі "Освіта" виконання видатків за 2017 рік склали у розмірі
24326,4тис. грн., що становить 95,6% до затвердженого річного плану з
урахуванням змін 25438,3 тис. грн.
За 2017 рік на утримання галузі « Охорона здоров'я» спрямовані кошти
на загальну суму 9510,7 тис. грн. при плані 9607,1 тис. грн. або 99,0 %
затверджених асигнувань.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2017 рік
склали 19007,4 тис. грн., що становить 95,7 % до плану звітного періоду
По галузі «Культура і мистецтво» виконання видатків за 2017 рік склали
у розмірі 2215,9 тис.грн., що становить 99,8% до затвердженого річного
плану з урахуванням змін.
За 2017 рік касові видатки на утримання ДЮСШ склали – 282,2 тис.
грн., що становить 100% до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Протягом 2017 року з резервного фонду районного бюджету кошти не
направлялись.
Інша додаткова дотація з районного бюджету сільським бюджетам за
2017 рік профінансована на 99,8 % в сумі 3657,6 тис.грн.
Субвенції та дотації з Державного бюджету
1. Базова дотація надійшла в сумі 577 тис.грн., використана в повному
обсязі.
2. Стабілізаційна дотація надійшла в сумі 193,5 тис.грн., використана в
повному обсязі на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ
та розрахунки за енергоносії.
3. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів

освіти та охорони здоров`я надійшла в сумі 5477,8 тис.грн., використано 5245,335 тис.грн., залишок – 232,465 тис.грн..
4. Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та
тимчасової державної допомоги та допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2
групи внаслідок психічного захворювання в сумі 13604,05 тис.грн. Кошти
субвенції використанні в повному обсязі, повернення не було. Кредиторської
заборгованості немає.
5.Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
надійшла у сумі 1127,313 тис.грн. Кошти субвенції використанні в повному
обсязі, повернення не було. Кредиторська заборгованість станом на
01.01.2018 року складає по даній субвенції- 133,247 тис.грн.
6. Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
2691,603 тис.грн. Кошти субвенції використанні в повному обсязі.
Повернення не було. Кредиторська заборгованості становить – 286,577
тис.грн.
7. Освітньої субвенції надійшло – 13664,5 тис.грн. Залишок складає –
554,375тис.грн..
8. Медичної субвенції надійшло – 6425,85 тис.грн.. Залишок складає –
1,319 тис.грн.
9. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження надійшло 1473,2 тис.грн., що становить 100
% до річного плану. Касові видатки складають – 1473,2 тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 відсутня. Повернення
даної субвенції немає.
10. Субвенція 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 по наданню соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за
дитиною” надійшла в сумі 475,464 тис.грн. (при плані 493,6 тис.грн., або
96,3%). Кошти субвенції використанні в повному обсязі, повернення не
було. Кредиторської заборгованості немає.
11. Субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських
селищних голів надійшло 283,295 тис.грн., повернення даної субвенції
становить 5 грн. 37 коп.
12. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій (з урахуванням спеціального фонду): надійшло 2074,6 тис.грн., що
становить 100 % до річного плану. Касові видатки складають – 1624,660

тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018
відсутня.
Залишок складає – 450 тис.грн.
13. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань: надійшло 101,233 тис.грн., використано- 98,833 тис.грн.,
повернено до державного бюджету – 2,4 тис.грн..
14. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами: надійшло
44,568 тис.грн., використано – 11,240 тис.грн., повернено до державного
бюджету – 33,328 тис.грн.
Трансферти з обласного бюджету:
1) Із загального фонду обласного бюджету виділена інша субвенція:
- в сумі 1214,811 тис.грн. на захід «Сприяння виконанню депутатських
повноважень», використано – 1 213, 933 тис.грн., повернення становить –
878 гривень.
2) Із спеціального фонду обласного бюджету виділена інша субвенція:
- в сумі 3870 тис.грн. на захід «Виконання природо-охоронних
заходів» використано в повному обсязі, повернення не було.
- в сумі 500 тис.грн. на захід «Модернізація інфраструктури об'єднаних
територіальних громад» використано в повному обсязі, повернення не було.
- в сумі 87,700 тис.грн. на захід «Облаштування сучасних медіатек та
капітальний ремонт приміщення Великобілозерської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів №3 Великобілозерської районної ради Запорізької
області за адресою: вул. Лугова, 2, с.Велика Білозерка, Великобілозерський
район, Запорізька область» використано в повному обсязі, повернення не
було.
- в сумі 300 тис.грн. на захід «Будівництво (нове будівництво,
реконструкція, у т.ч. виготовлення проектної документації) футбольних полів
(майданчиків, стадіонів) зі штучним покриттям». Використано в повному
обсязі, повернення не було.
12. Соціальна сфера
На території району середня заробітна плата за 2017 рік складає
5215,04 грн. Заборгованість із заробітної плати, соціальних виплат та сплати
єдиного соціального внеску у районі станом на 01.01.2018 року відсутня.
13. Стан ринку праці
Середньооблікова кількість штатних працівників за 2017 рік склала
1113 осіб.
Середня заробітна плата штатного працівника станом на 01.01.2017
року складає 3114 грн. (167 % до 2016 року).

Навантаження на одне вільне робоче місце – 17 осіб.
Інформація щодо створених та ліквідованих робочих місць відсутня.
14. Малий та середній бізнес
До переліку адміністративних послуг, що надаються через центр
надання адміністративних послуг, включено 83 послуги. Участь у роботі
ЦНАП приймають 7 суб’єктів надання адміністративних послуг.
Через центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації у
2017 році надано 493 послуги. Найбільшим попитом протягом року
користувалися послуги «Вклеювання до паспорта громадянина України
фотокартки при досягненні 25 і 45 річного віку» - 238 заяви та «Державна
реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного
кадастру » звернулося 75 громадян.
Крім того, надано 347 консультацій щодо отримання адміністративних
послуг. Консультації надаються як особисто адміністратором у разі
звернення заявника, а також телефонним зв’язком.
Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Великобілозерського району на 2017 рік, сфера малого
підприємництва в районі за 2017 рік склала: 60 малих підприємств, 52
фермерських господарства та 141 підприємців-фізичних осіб. Кількість
зайнятих у сфері підприємництва 646 осіб.
15. Освіта
Система освіти району включає 1 навчально-виховний комплекс та 6
загальноосвітніх
шкіл І-ІІ ступенів з контингентом 762 учнів, 2
позашкільних навчальних заклади з контингентом 237 учнів; функціонують
3 дошкільних навчальних заклади і один дошкільний підрозділ
Великобілозерського навчально-виховного комплексу №1, які відвідують 217
дітей. Мережа закладів освіти складається із 62 навчальних класів та 11
дошкільних груп.
Мережу позашкільних навчальних закладів району складають: КЗ
«Будинок дитячої та юнацької творчості» та
РКЗ «Дитячо-юнацька
спортивна школа». Позашкільні навчальні заклади – Будинок дитячої та
юнацької творчості: 16 гуртків працюють за 4 напрямками діяльності:
художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, у яких
навчається 310 учнів та районна дитячо-юнацька спортивна школа: 6 гуртків
- 106 вихованців, які займаються 3-ома видами спорту: футбол, волейбол,
настільний теніс.
Організовано підвезення шкільними автобусами до навчальних
закладів 121 дитини та 14 вчителів (100%), які проживають за межами
пішохідної доступності.

Проблемними питаннями даної галузі залишається покращення умов
надання освітніх послуг, проведення капітальних та поточних ремонтів в
навчальних закладах.
16. Охорона здоров’я
На території району діє 2 заклади охорони здоров’я: комунальний
заклад «Центральна районна лікарня» (далі - ЦРЛ) та Центр первинної
медичної санітарної допомоги (далі - ЦПМСД). До складу ЦПМСД увійшли
3 амбулаторії загальної практики сімейної медицини (АЗПС), 4 ФАПа та 1
ФП, які розгорнуті з урахуванням системи розселення та потреб населення у
медичному обслуговуванні, забезпечення рівності та доступності первинної
медико – санітарної допомоги. У складі амбулаторії загальної практики
сімейної медицини розгорнуто 5 територіальних дільниць в т.ч. 3 –
терапевтичних та 2 – педіатричних.
Надання первинної медико – санітарної допомоги здійснюється в
амбулаторних умовах за місцем проживання (перебування) пацієнта ( в т.ч.
осіб з числа вимушених переселенців) дільничними лікарями – терапевтами,
педіатрами. Порядок та обсяг надання медичних послуг визначається лікарем
дільничним. Він є головним координатором медичних маршрутів пацієнта.
За межами робочого часу Центру невідкладна допомога надається
службою швидкої медичної допомоги та потелефону працівниками Центру.
Періодично проводяться виїзди лікарів на ФАПи для обстеження
населення за місцем проживання та надання їм медичних послуг. Діє палата
інтенсивної терапії.
ЦРЛ та ЦПМСД укомплектована штатами середнього і молодшого мед.
персоналу не повністю, також залишається проблема укомплектованості
лікарями. Протягом 2017 року проводилась робота, щодо пошуку
спеціалістів медичного персоналу.
Проблемним питанням залишаються придбання рентген-апарату,
неукомплектованість медичного персоналу та проведення капітальних та
поточних ремонтів медичних закладів.
17. Культура
Мережу закладів культури району:
1. Комунальний заклад «Великобілозерська центральна районна
бібліотека» Великобілозерської районної ради;
2. Комунальний заклад «Великобілозерська
районна дитяча
бібліотека» Великобілозерської районної ради;
3. Великобілозерська сільська бібліотека № 1 Червоної сільської ради;
4. Великобілозерська сільська бібліотека № 2 Червоної сільської ради;
5. Великобілозерська сільська бібліотека № 3 Великобілозерської
сільської ради;

6. Великобілозерська сільська бібліотека № 4 Новопетрівської сільської
ради;
7. Великобілозерська сільська бібліотека № 5 Трудової сільської ради;
8. Новопетрівська сільська бібліотека Новопетрівської сільської ради;
9. Гюнівська сільська бібліотека Гюнівської сільської ради;
10. Комунальний заклад «Великобілозерська дитяча музична школа»
Великобілозерської районної ради;
11. Комунальний заклад «Великобілозерський районний об’єднаний
методичний центр» Великобілозерської районної ради;
12. Комунальний заклад «Великобілозерський районний будинок
культури» Великобілозерської районної ради;
13. Сільський клуб Великобілозерської сільської ради;
14. Сільський будинок культури Трудової сільської ради;
15. Сільський будинок культури Червоної сільської ради;
Станом на 20.03.2018 року відповідні заклади передано в комунальну
власність Великобілозерської сільської ради (ОТГ).
Для покращення матеріально-технічної бази закладів культури
придбано 7 барних комплектів (1 стіл та 4 стільці) та 8 розкладних столів на
загальну суму 20000,00 грн. для районного будинку культури. Також
придбано МФУ та ноутбук для центру культури та дозвілля, на придбання
яких було використано – 13548,00 грн. з бюджету Червоної сільської ради.
Загалом протягом звітного періоду на проведення культурно мистецьких заходів в рамках реалізації Програми розвитку культури у
Великобілозерському районі були освоєні кошти в сумі 128888,00 грн.
Проблемні питання закладів культури:
Великобілозерська районна дитяча бібліотека - необхідний ремонт
пічного опалення, придбання комп’ютерної техніки, поповнення
бібліотечного фонду.
Великобілозерський районний будинок культури - відсутність
водопостачання, опалення, укомплектування краєзнавчої кімнати.
Великобілозерська дитяча музична школа – застаріла матеріальна база,
потрібне придбання музичних інструментів.
18. Екологія
Підприємства, які негативного впливають на навколишнє природне
середовище, на території району відсутні.
В 2017 році за рахунок коштів обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища – 5267,600 тис. грн. та місцевих
бюджетів – 358,278 тис. грн. придбано спецтехніку: бульдозер, сміттєвоз та
вакуумну машину.
Проведена робота з отримання екологічних висновків:
- Заходи з озеленення території Гюнівської сільської ради
Великобілозерського району Запорізької області;

- Заходи з озеленення території Трудової сільської ради
Великобілозерського району Запорізької області;
- Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму річки Велика Білозерка с. Новопетрівка
Великобілозерського району Запорізької області (упорядкування джерела);
- Розчищення,
відновлення
і
підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму річки Білозерка на території Великобілозерського
району Запорізької області;
- Придбання та впровадження установок для перероблення
побутових, сільськогосподарських і промислових відходів на території
Великобілозерського району Запорізької області;
- Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів на
території Великобілозерського району Запорізької області;
- Озеленення територій населених пунктів Великобілозерської
сільської об’єднаної територіальної громади.
Також до облдержадміністрації надано перелік природоохоронних
заходів з пакетом документів, які планується реалізовувати в 2018 році за
рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища:
придбання та впровадження установок для перероблення
побутових, сільськогосподарських і промислових відходів на території
Великобілозерського району Запорізької області (8000,000 тис. грн.);
придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів на
території Великобілозерського району Запорізької області (2175,000 тис.
грн.);
озеленення територій населених пунктів Великобілозерської
сільської об’єднаної територіальної громади (550,000 тис. грн.);
- розчищення,
відновлення
і
підтримання
сприятливого
гідрологічного
режиму
річки
Велика
Білозерка
на
території
Великобілозерського району Запорізької області. Розроблення проектнокошторисної документації (500,000 тис. грн. – станом на 20.01.2018 року
рішенням сесії обласної ради від 30.11.2017 № 37 виділено кошти з
обласного екофонду на даний захід в сумі 499,621 тис. грн. (відповідно до
кошторису));
Всього на суму – 11224,621 тис. грн.
За інформацією УКБ облдержадміністрації завершено будівництво
полігону твердих побутових відходів.
Послуги населенню із збирання та перевезення ТПВ надає комунальне
підприємство «Білозерка» Великобілозерської сільської ради. Збір ТПВ
здійснюється згідно з графіком. Ведеться робота щодо заключення
відповідних договорів з населенням, яке не користується даними послугами.
В рамках реалізації заходів з охорони навколишнього природного
середовища райдержадміністрація клопотала про включення в програму
фінансування виділення коштів з обласного бюджету на природоохоронний
захід «Перезатарення, перевезення і знешкодження непридатних та

заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин» для вивезення
з району 33,76 тонн непридатних для використання в сільському
господарстві хімічних засобів захисту рослин.
Трудовою сільською радою за рахунок коштів місцевого фонду ОНПС
придбано та висаджено дерева на підпорядкованій території на суму 10,800
тис. грн.
Проблемними екологічними питаннями залишаються розчищення і
відновлення русла річки Велика Білозерка та введення в експлуатацію
полігону твердих побутових відходів.
19. Основні проблемні питання соціально-економічного розвитку
території
1.
Введення в експлуатацію першої черги полігону твердих
побутових відходів (відкриття полігону твердих побутових відходів
покращить екологічний стан територій);
2.
Розчищення,
відновлення
і
підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму річки Велика Білозерка на території
Великобілозерського району (залучення фінансування з Державного та
обласного фонду ОНПС);
3.
Проведення реконструкції та капітальних ремонтів водопровідної
мережі населених пунктів Великобілозерського району (станом на 20.03.2018
року виготовлено кошторисну документацію по 8 проектах з водопостачання,
які проходять Державну експертизу. Загальна кошторисна вартість 17000,000
тис. грн. )
4.
Великобілозерський навчально-виховний комплекс № 1 по вул.
Шкільна, 5 с. Велика Білозерка Запорізької області – реконструкція з
добудовою спортзалу. Впровадження енергозберігаючих технологій.
Даний проект планується розбити на 2 етапи та реалізувати протягом
3 -х років:
1-й етап 2018-2019 роки: добудова спортивного залу, проведення
внутрішніх ремонтних робіт, реконструкція системи опалення;
2-й етап - 2020 рік: встановлення сонячних батарей та комплектуючих
до них для забезпечення електроенергією та часткового опалення об’єкта.
Утеплення зовнішніх стін.
Орієнтовна вартість заходу – 18500,000 тис. грн.

