Соціально-економічний паспорт Веселівського району
1. Загальні відомості
Веселівський район утворений 07 березня 1923 року згідно з Постановою
Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету. В сучасних межах Веселівський
район існує з 1965 року. Територія району простягнулась зі сходу на захід на 49 км і з півдня
на північ на 40 км та становить 112,881 тис.га, що складає 4,0% площі області. В районі –
103,974 тис.га сільськогосподарських угідь, у т.ч. 98,917 тис.га ріллі. Під лісами знаходиться
3,308 тис.га, під водою 0,713 тис.га.
Адміністративний центр – селище Веселе, з 1957 року - селище міського типу.
Відстань до обласного центру шосейною дорогою - 110 км, та залізницею -127 км.
Район знаходиться на південному заході Запорізької області. На заході межує з
Херсонською областю, на півдні з Якимівським, на південному заході з Мелітопольським, на
півночі з Великобілозерським, на південному сході з Михайлівським та Василівським
районами Запорізької області.
До складу району входять районна рада, селищна територіальна громада (до її складу
входять смт Веселе і 8 сіл), 2 сільські територіальних громади (9 сіл), Менчикурівська
сільська рада.
№
п/п
1
8
9
11
12

Назва ради
Веселівська ОТГ
Менчикурівська
сільська
рада
Новоуспенівська ОТГ
Чкаловська ОТГ
Веселівська районна рада

Кількість
адміністративних
одиниць в складі
ради
9
2
5
5
29

Загальний
склад ради
26 депутатів
13 депутатів
14 депутатів
14 депутатів
26 депутатів

Станом на 01.01.2018 в районі проживає 21,4 тис. мешканців.
2. Сільське господарство
Агропромисловий комплекс займає провідне місце в економіці району. Спеціалізація
– рослинництво і тваринництво. Площа сільгоспугідь становить 104 тис.га.
За підсумками 2017 року валовий збір зернових і зернобобових культур становить 76
211 тонн (що складає 118,3 % до відповідного періоду минулого року), урожайність 27,9
ц/га;
валовий збір соняшнику становить 16 228 тонн (що складає 98,4 % до відповідного
періоду минулого року), урожайність 12,0 ц/га.
Посіяно озимих зернових культур, під урожай 2018 року відповідно статистичної
інформації, всього 20 357 га (що складає 100,5 % до відповідного періоду 2016 року), з них:
озимої пшениці 18 202 га (що складає 103,1 % до відповідного періоду 2016 року);
озимий ячмінь 2 155 га (що складає 87,8 % до відповідного періоду 2016 року).
Крім того, посіяно озимий ріпак 1163 га (що складає 137,6 % до відповідного періоду
2016 року).
Станом на 01.01.2018 в сільськогосподарських господарствах району нараховується:
1655 гол. великої рогатої худоби, що на 47 гол більше та складає 102,9 % до
відповідного періоду минулого року.
626 гол. корів, що складає 100,0 % до відповідного періоду минулого року.
13041 гол. свиней, що на 5240 гол. менше та складає 71,3% до відповідного період
минулого року року (зменшення відбулося ДП «ДГ «Таврія» на 114 гол.; ТОВ «СВК
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Фрунзе» на 256 голів; ТОВ «АФ Зелений Гай» на 109 гол.; «Агрокомпанія» на 4693
гол.; ВВЦ на 236 гол.).
В 2017 році сільськогосподарськими підприємствами вироблено:
молока 1976 тонн, що на 46 тонн більше та складає 102,4 % до відповідного періоду
минулого року.
м’яса 1626 тонн у живій вазі, що на 868 тонн менше та складає 65,2 % до відповідного
періоду минулого року.
Середній надій молока на фуражну корову складає 3157 кг, що на 313 кг більше ніж у
відповідному періоді минулого року.
Затверджено робочу групу, якою проведено обстеження територій селищної та
сільських рад на присадибних ділянках та землях загального користування щодо наявності
карантинних бур’янів. Загальна площа обстежених земель становить 4561,4 га на територіях
Веселівської селищної ради, Таврійської с/р, Запорізької с/р, Чкаловської с/р,
Новоуспенівської с/р, Зеленогаївської с/р, Гоголівської с/р, Матвіївської с/р. Складено 22
акти обстежень: 13 актів на землевпорядників селищної та сільських рад, 9 на голів
фермерських господарств та приватних землекористувачів в яких надано висновки та
рекомендації щодо локалізації та знищення карантинних рослин. Складено 4 протоколи про
адміністративне правопорушення на приватних осіб та накладено стягнення у вигляді
штрафу на суму 204 грн.
Проблемні питання та шляхи їх вирішення :
- запровадження інвестиційних проектів у розвиток агропромислового комплексу району;
- відродження зрошувальної системи району;
- запровадження новітніх маловитратних технологій вирощування зернових культур;
- цінова ситуація та ринки збуту сільгосппродукції.
3. Промисловість
Промисловість району представлена підприємствами харчової та переробної
промисловості, машинобудування, видобувної промисловості.
Підприємства харчової та переробної промисловості: товариство з додатковою
відповідальністю «Веселівський завод сухого знежиреного молока» (СЗМ). Основні види
продукції: збір та охолодження молока, виготовлення масла тваринного та сухого
знежиреного молока. Директор підприємства – Сміт Георгій Павлович.
Підприємства машинобудування: приватне акціонерне товариство «Продмаш-Веселе».
Основні види продукції: виготовлення запчастин до сільськогосподарської техніки. Голова
правління – Пономарьов Олександр Володимирович.
Видобувна промисловість: КП «Веселівське РВКГ «Райводоканал» – надання послуг по
водопостачанню та водовідведенню. Комунальна власність Веселівської районної ради.
Директор підприємства – Кравцов Олександр Сергійович.
У 2017 році ТДВ «Веселівський завод сухого знежиреного молока» вироблено 146
тонн пастеризованого молока, 9894 тонни молока обробленого рідкого, 399 тонн масла
тваринного, 60 тонн сухого знежиреного молока, сиру «Сулугуні 4 тонни. Всього вироблено
молочної продукції на загальну суму 80 737,21 тис.грн., ПАТ «Продмаш-Веселе» надано
послуг по токарному обробленню металу та загальномеханічних послуг на суму 877,9
тис.грн.
Обсяг реалізованої продукції промислових підприємств склав 68 702,8 тис.грн., в тому
числі: ТДВ «Веселівський завод сухого знежиреного молока» молочної продукції – 63 540,2
тис.грн., ПАТ «Продмаш-Веселе» - 877,9 тис.грн., КП "Водоканал" Веселівської селищної
ради – 4 284,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року сума реалізації
збільшилась на 19,5 %, з яких: ТДВ «Веселівський завод сухого знежиреного молока»
збільшилася на 21,64 %, ПАТ «Продмаш-Веселе» зменшилася на 40,83 %, КП
«Райводоканал» Веселівської селищної ради збільшилася на 13,65 %.
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Відсутність ринку збуту основної продукції та збереження обсягів закупки
молочної сировини зобов’язали підприємство продавати молоко незбиране охолоджене.
Категорія «Молоко незбиране охолоджене» не є продукцією. Обсяг реалізації молока
коров’ячого незбираного охолодженого склав 49 476,3 тис.грн.
Проблемні питання промисловості: обмежена кількість замовників, недостатня
кількість сировини для завантаження потужностей підприємств, фізичне і моральне старіння
основних фондів, відсутність ринків збуту і кваліфікованих кадрів.
5. Капітальне будівництво
Згідно статистичних даних за 9 місяців 2017 року освоєно (використано) капітальних
інвестицій 52462 тис.грн., що на одну особу становить 2409,2 тис.грн., в порівнянні з
показниками відповідного періоду минулого року, обсяг використаних капітальних
інвестицій у поточному році збільшився на 49,4%, або на 25926 тис.грн., відповідно обсяг
використаних капітальних інвестицій на одну особу також збільшився - на 1199,3 грн.
(49,8%).
Протягом року проводилися роботи по впровадженню енергозберігаючих заходів: За
кошти Зеленогаївської сільської ради у КЗ «Зеленогаївська ЗОШ І-ІІ ступенів» на заміну
металопластикових вікон та дверей виділено 69 700 грн.
На встановлення металопластикових вікон у КЗ «Веселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
виділено 42 000 грн., на заміну вікон у ДНЗ «Берізка» с. Веселе – 24 040 грн., у сільському
будинку культури с. Веселе – 32 068 грн.
У КДНЗ «Колобок» с. Гоголівка замінено вікон та дверей на енергозберігаючі,
утеплено підлоги на суму 23 200 грн. з бюджету сільської ради. В адміністративній будівлі
Гоголівської сільської ради замінено вікон на енергозберігаючі на 14 500 грн.
В адміністративній будівлі Корніївської сільської ради замінено 11 вікон та 5 дверей
на суму 50 000 грн. (кошти сільської ради).
За даними Веселівської громади, у КЗ «Новоолександрівська ЗОШ І-ІІ ст.»
встановлено дві тамбурні двері на суму 29 995 грн., проведено заміну електроконвекторів на
енергоефективні електрообігрівачі УФО в великих приміщеннях – спортивний зал,
коридори, майстерня на суму 27 000 грн., впроваджено енергозберігаючих ламп освітлення
на 6 180 грн.
У ПКЗ «ДЮСШ» впроваджено енергозберігаючих ламп освітлення на 1 500 грн.
У КЗ «Веселівська ЗОШ І-ІІІ ст №1» утеплено теплотраси на суму 10 000 грн.,
встановлено енергозберігаючих вікон та дверей в корпусі №3 на 87 000 грн., впроваджено
енергозберігаючих ламп освітлення на 2 400 грн.
У 2017 році за кошти місцевих бюджетів виконано роботи по ремонту доріг
комунальної власності населених пунктів на 2757,233 тис.грн., а саме:
ямковий ремонт дорожнього полотна та грейдерування по вулицях населених пунктів
Веселівської ОТГ - 974,557 тис.грн.;
поточний ремонт та улаштування пішохідних доріжок по вулицях – 1495,675 тис.грн;
зимове утримання доріг та пішохідних доріжок – 8,200 тис.грн.;
придбання та встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки на проїжджій
частині – 34,471 тис.грн.;
утримання наявних пішохідних доріжок та автомобільних доріг в належному стані –
244,330 тис.грн.
Філією «Веселівський Райавтодор» проведено ямковий ремонт доріг на площі 3354 м2
на суму 1207,8 тис.грн. Замінено 5 дорожніх знаків на суму 1700 грн., проведено ремонт
бар’єрної огорожі 0,0516 км. на суму 17 тис 300 грн., вирублено 7 км. порослі і дерев також
на 17 300 грн.
Перелік основних соціально-економічних об’єктів, що потребують залучення
інвестицій державного та обласного бюджетів:

4
- завершення капітального ремонту водопровідної системи с.Новоуспенівка і
с.Новоіванівка Веселівського району Запорізької області;
- будівництво газопроводів до сіл району, зокрема, Корніївка;
- ремонт об’єктів соціальної сфери.
6. Прямі іноземні інвестиції
Протягом 2017 року проводилася активна робота по залученню інвестицій в
економіку району.
Постійно проводиться робота по залученню інвестицій. В рамках Проекту ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток орієнтований на громаду» у 2017 році повністю завершено роботи по
проектам з покращення водопостачання села Новоуспенівка і Калинівка, та освітлення села
Чкалове. За час реалізації освоєно 1 079 942 грн. По проекту водопостачання села Калинівка,
після підписання акту виконаних робіт та здачі звіту за транш, ЄС ПРООН буде виплачено
залишок коштів 20%.
З метою залучення додаткових коштів у район, для участі у конкурсі ДФРР, було
подано 19 проектів на 2017 рік та вже 10 проектів на 2018 - 2020 роки від Веселівського
району за різними напрямами соціально-економічного спрямування, в тому числі «фізична
культура і спорт», «водопостачання», «енергозбереження», проекти добровільно об’єднаних
територіальних громад та інші.
Знаходиться на завершальній стадії реалізація розпочатого у 2016 році проекту
«Реконструкція водопроводу с. Чкалове Веселівського району Запорізької області», яким було
передбачено реконструкцію водопровідної мережі шляхом повної заміни чавунних і
азбестоцементних труб на поліетиленові, що сприятиме покращенню водопостачання
мешканцям території, зменшенню захворюваності, зниженню збитків комунального
підприємства, економії фінансових ресурсів. У перший рік реалізації проекту було проведено
тендерну процедуру, визначено переможця. Розпочато земляні роботи, а саме риття траншей,
прокладка труб. З сільського бюджету були виділені кошти у сумі 5,126 тис.грн. на
виготовлення проектно-кошторисної документації.
Після проведення тендера у грудні 2016 року, кошторисна вартість проекту
зменшилася, та склала 3141,226 тис.грн., з них затверджено за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку – 2827,103 тис. грн., обласного бюджету – 250,00 тис.грн.,
районного бюджету – 64,123 тис.грн. Протягом 2017 року роботи продовжено: вирито
траншеї, прокладено трубу, більшу частину якої вже зарито.
Роботи, які залишилося виконати: зарити близько 80 метрів труби, здійснити спайку
труб та підключити споживачів до нової водопровідної мережі. За час реалізації проекту
освоєно коштів фонду 2827,103 тис.грн. Завершення та введення в експлуатацію проекту
планується у І кварталі поточного року.
Крім того, облдержадміністрацією 03.03.2017 було оголошено додатковий відбір
проектів на 2017 рік, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та
енергоефективності навчальних закладів. Регіональний відбір за напрямом «Фізична культура
та спорт» пройшли такі проекти району, як «Реконструкція системи покриття на базі
синтетичної трави для спортивного майданчика КЗ «Веселівська районна різнопрофільна
гімназія» кошторисною вартістю 560,000 тис.грн. за рахунок коштів ДФРР – 504,000 тис.грн.,
та за рахунок місцевого бюджету – 56,000 тис.грн., та «Улаштування спортивного майданчика
з синтетичним покриттям на території Веселівської ЗОШ № 2 смт. Веселе» кошторисною
вартістю 652,780 тис.грн., за рахунок коштів ДФРР – 587,502 тис.грн., та за рахунок місцевого
бюджету – 65,278 тис.грн. Обидва проекти реалізовано, кошти освоєно в повному обсязі.
Також, після оголошення додаткового відбору проектів на 2018 рік за напрямом
«енергоефективність навчальних закладів», на сайті Мінрегіону розміщено проектну заявку
та подано документи у паперовому вигляді по проекту «Капітальний ремонт будівлі КДНЗ
«Ластівка» по вулиці Центральна, 62, с. Зелений Гай, Веселівського району, Запорізької
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області» кошторисною вартістю 823,654 тис.грн. (за рахунок коштів ДФРР – 741,288
тис.грн., та за рахунок місцевого бюджету – 82,366 тис.грн.).
За рахунок програми «Питна вода» з обласного бюджету та співфінансування з
місцевого бюджету у грудні розпочато реалізацію проекта «Капітальний ремонт водозабору в
с. Матвіївка Веселівського району Запорізької області»
За рахунок міжнародної програми ЮНІСЕФ виділено 750,000 тис.грн. для КДНЗ
«Берізка» Таврійської сільської ради, які спрямовано на придбання меблів та ремонту даху,
підлоги, стін, заміни вікон.
Пройшли церемонії відкриття газорозподільних пунктів в селах Менчикури та
Чкалове. Протяжність газопроводу до села Менчикури складає 10,5 км., підключено 82
домоволодіння. Фінансування проекту, кошторисною вартістю 6186,699 тис.грн.,
здійснювалося за кошти субвенції з державного бюджету у сумі 4949,299 тис.грн. та кошти
Менчикурівської сільської ради – 1237,400 тис.грн. Протяжність газопроводу до села Чкалове
складає 8,3 км., підключено 32 домоволодіння. Фінансування проекту, кошторисною вартістю
4956,004 тис.грн., здійснювалося за кошти субвенції з державного бюджету у сумі 3964,800
тис.грн., кошти обласного бюджету – 931,204 тис.грн., та кошти Чкаловської сільської ради –
60,000 тис.грн.
Освоєно в повній мірі кошти обласної субвенції на виготовлення проектнокошторисної документації по сімнадцяти проектам району, у сумі 700,00 тис.грн.
Завершено капітальні ремонти будівель Гоголівського та Новоуспенівського ФАПів,
вартістю 23,927 тис.грн. та 37,933 тис грн.. відповідно, на реалізацію яких направлено
частину коштів субвенції з державного бюджету у сумі 60,000 тис.грн., та співфінансування з
місцевих бюджетів у розмірі 1,860 тис.грн.
Оновлено інвестиційний паспорт Веселівського району та направлено управлінню
зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації.
7. Житлово-комунальне господарство
В звітному році забезпечено оплату за спожиті житлово-комунальні послуги та
отримання субсидій населенням. Субсидію на житлово-комунальні послуги призначено 4076
сім'ям на загальну суму 35074,1 тис. грн., на тверде паливо та скраплений газ – 1194 сім'ям на
загальну суму – 3283,1 тис. грн. Населенням території використано природного газу на
загальну суму 31575,8 тис.грн., сплачено – 33275,3 тис.грн., що становить 105,4 % від
нарахованого.
З метою водозабезпечення району та покращення надання житлово-комунальних послуг
здійснювалась реалізація наступних проектів:
Реалізація проекту «Реконструкція водопроводу с.Чкалове Веселівського району
Запорізької області» продовжується. Кошторисна вартість проекту становить 3141,226
тис.грн., з них затверджено за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку –
2827,103 тис. грн., обласного бюджету – 250,00 тис.грн., районного бюджету – 64,123 тис.грн.
Пройшли церемонії відкриття газорозподільних пунктів в селах Менчикури та Чкалове.
Протяжність газопроводу до села Менчикури складає 10,5 км., підключено 82 домоволодіння.
Фінансування проекту, кошторисною вартістю 6186,699 тис.грн., здійснювалося за кошти
субвенції з державного бюджету у сумі 4949,299 тис.грн. та кошти Менчикурівської сільської
ради – 1237,400 тис.грн. Протяжність газопроводу до села Чкалове складає 8,3 км.,
підключено 32 домоволодіння. Фінансування проекту, кошторисною вартістю 4956,004
тис.грн., здійснювалося за кошти субвенції з державного бюджету у сумі 3964,800 тис.грн.,
кошти обласного бюджету – 931,204 тис.грн., та кошти Чкаловської сільської ради – 60,000
тис.грн.
За рахунок програми «Питна вода» з обласного бюджету та співфінансування з
місцевого бюджету у грудні розпочато реалізацію проекта «Капітальний ремонт водозабору в
с. Матвіївка Веселівського району Запорізької області».
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В
рамках
Проекту
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»
у 2017 році повністю завершено роботи по проектам з покращення водопостачання села
Новоуспенівка і Калинівка, та освітлення села Чкалове. За час реалізації освоєно 1 079 942
грн. По проекту водопостачання села Калинівка, після підписання акту виконаних робіт та
здачі звіту за транш, ЄС ПРООН буде виплачено залишок коштів 20%.
Комунальним підприємством «Веселівське водопровідно-каналізаційне господарство
«Райводоканал» піднято 366,5 куб.м. води, реалізовано – 276,5 куб.м. Обсяг послуг
водопостачання становив 3448,4 тис.грн., водовідведення – 836,3 тис.грн.
Житловий фонд району складає 67 багатоповерхових будинків (102,4 тис.кв.м.).
Загальна площа житла становить 545,6 тис.кв.м., найбільшу питому вагу в ньому займає
приватний сектор – 82 %.
На території району реалізацію скрапленого газу здійснює Веселівський цех
природного та зрідженого газу ВАТ «Мелітопольгаз». На території району станом на
01.01.2018 налічувалося 5023 абоненти скрапленого газу.
На території селища діють 59 ОСББ та 3 кооперативи, які об’єднують 8 будинків, що
становить 100% житлового фонду.
8. Розрахунки за енергоносії
За 2017 рік по всіх галузях народного господарства Веселівського району спожито
19 468,122 тис. кВт./год. електроенергії на суму 22 802,763 тис. грн., сплачено за цей період
22 468,068 тис. грн., що складає 98,53 % від споживання. Відсоток сплати в розрізі галузей
становить: промисловість – 99,92 %, сільське господарство – 100,52 %, житлово-комунальне
господарство – 109,17 %, державний бюджет – 100,00 %, місцевий бюджет – 100,00%,
населення – 98,53 %, інші споживачі – 100,11 %.
Населенням території використано природного газу на загальну суму 31575,8 тис.грн.,
сплачено – 33275,3 тис.грн., що становить 105,4 % від нарахованого.
Субсидію на житлово-комунальні послуги призначено 4076 сім'ям на загальну суму
35074,1 тис. грн., на тверде паливо та скраплений газ – 1194 сім'ям на загальну суму – 3283,1
тис. грн.
9. Транспорт та зв’язок
Район має залізничне та автомобільне сполучення. В районі діє 5 приміських та
12 міжміських автобусних маршрутів, які обслуговують ПП «Трансагро», ТОВ АТП «АвтоСіч», ТОВ АТП «АСА» та фізична особа-підприємець Косарєв О.О. Існує один
внутрішньоміський автобусний маршрут, який обслуговувався КП «Новоолександровець-1»
Веселівської ОТГ. Регулярним автобусним сполученням охоплено 27 населених пунктів
району, нерегулярним - 1 населений пункт (с. Авангард).
Міжміські: Веселе – Бердянськ; Мелітополь – Чкалове, Мелітополь – Калинівка,
Мелітополь – Гоголівка; Мелітополь – Веселе; Веселе – Мелітополь; Піскошине –
Мелітополь, Веселе – Запоріжжя; Запоріжжя – Веселе; с. Веселе – Запоріжжя; Далеке –
Мелітополь; Добровольчеське – Запоріжжя
Приміські: Веселе – Калинівка; Веселе – Озерне; Веселе – Гоголівка; Веселе –
с. Новобогданівка; Мелітополь - Таврія
Внутрішньоміський: Центр – залізничний вокзал
Існуюча мережа автоперевезень повністю задовольняє всі потреби мешканців
території, але в зв’язку з тим, що в районі свою діяльність здійснюють підприємці з інших
регіонів статистичний облік з даного питання не ведеться.
Послуги зв’язку надаються Веселівським цехом електрозв’язку № 4, підпорядкованому
Запорізькій філії ПАТ «Укртелеком», та Веселівським вузлом зв’язку Запорізької дирекції
УДППЗ «Укрпошта». Інформація щодо кількості абонентів, які користуються мережею
«Інтернет» та телефонною мережею є комерційною та не може розповсюджуватися. Доступні
послуги мобільного зв’язку операторів «Київстар», «МТС», «Beeline», «Life».
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10. Торгівля та послуги
Станом на 01.01.2018 до інфраструктури роздрібної торгівлі району входили 178
об’єктів торгівлі, 26 об’єкта ресторанного господарства (кафе, бари, їдальні), 45 підприємств
побутового обслуговування населення, комунальне підприємство «Веселівський центральний
ринок» на 822 місця, та 20 місць для пільгових категорій населення, безпосередньо
сільгоспвиробників, загальною площею 9590 кв. м., з якої торгова площа складає 9109 кв. м.,
що спеціалізуються на продажу продовольчих товарів.
Найкрупнішу мережу роздрібної торгівлі має Веселівська районна спілка споживчих
товариств, в якій налічується 11 змішаних магазинів з перевагою продовольчих товарів
торговою площею 605,2 кв.м.
Щотижнево здійснюється моніторинг цін по 34 видах продуктів харчування. В
порівнянні з початком року спостерігається зростання цін на свинину – на 69 %, сир
домашній – на 32%, сметана – на 32%, масло вершкове – 29 %, крупа гречана – на 17%, хліб –
на 19%, яйця – на 35 %. Разом з тим, спостерігається падіння ціни на цукор – на 13%, капусту
– на 5%, буряк – на 13%.
З метою недопущення виникнення несанкціонованої торгівлі, особливо в літній період
проводилася роз’яснювальна робота для населення - на офіційному сайті Веселівської
райдержадміністрації з початку року опубліковано чотири статті.
Проводяться рейдові перевірки з виявлення місць незаконної торгівлі та перевірки
закладів громадського харчування, додержання санітарних правил, правил торгівлі,
законодавства про захист прав споживачів. На даний час проведено 15 виїзних перевірок на
території селища та сіл району, в тому числі 9 з них по можливим місцям розташування
стихійних ринків. Виявлені місця незаконної торгівлі ліквідовано.
З початку 2017 року з питань захисту прав споживачів звернулись 4 особи.
Згідно статистичних даних обсяг роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації за
січень-червень 2017 року становив 26,284 млн.грн.
Основними проблемами у сфері торгівлі залишаються :
- отримання прибутку не за рахунок товарообороту, а за рахунок максимізації цін;
- відсутність в районі спеціалістів по контролю за цінами та захисту прав споживачів;
- надходження на споживчий ринок неякісної та фальсифікованої продукції.
11. Фінанси та бюджет
Підсумки виконання зведеного бюджету району за 2017 рік свідчать про те, що:
- до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 29823,7 тис.грн. податків та зборів
(без міжбюджетних трансфертів), план виконано на 120,9%, перевиконано на 5148,3 тис.грн.;
- у порівнянні з 2016 роком надходження зросли на 53,0%, або на 10335,1 тис.грн.;
- виконання плану по доходах забезпечено по: районному бюджету – 133,0%,
Гоголівській с/р – 102,9%, Запорізькій с/р – 106,8%, Калинівській с/р – 107,4%, Корніївській
с/р – 111,2%, Матвіївській с/р – 106,0%, Менчикурівській с/р – 129,5%, Новоуспенівській с/р
– 114,9%, Таврійській с/р – 117,9%, Чкаловській с/р – 100,1%;
- невиконання планових показників по доходах допустила Зеленогаївська с/р – 99,5%
(бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення
бюджетного періоду);
- доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) склали 3163,1 тис.грн.,
річний план перевиконано на 2249,8 тис.грн, або у 3,5 рази, що забезпечено переважно за
рахунок власних надходжень бюджетних установ.
З метою наповнення місцевих бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії
бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни розпорядженням голови
Веселівської райдержадміністрації від 23.02.2017 № 37 затверджено заходи щодо організації
та виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів району у 2017 році.
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12. Соціальна сфера
Протягом 12 місяців 2017 року проведено 12 засідань районної комісії з питань
погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат. Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного
штатного працівника серед економіко-визначальних підприємств району за січень-листопад
2017 року склала 4362,83 грн., що більше показника аналогічного періоду минулого року на
56,1 % (2794,53 грн.).
Забезпечується ефективний і адресний соціальний захист населення шляхом надання
соціальних виплат. Станом на 01.01.2018 призначена та надана у повному обсязі державна
соціальна допомога 1609 сім’ям з дітьми на загальну суму 21844,4 тис. грн. Державну
соціальну допомогу отримали 345 малозабезпечених сімей на суму 9220,3 тис. грн., 189
інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів на суму 3328,0 тис. грн. Тимчасова допомога
батькам, які ухиляються від сплати аліментів, виплачена 48 сім'ям на суму 353,1 тис. грн.
Державну соціальну допомогу прийомним сім'ям отримали 9 сімей на суму 856,7 тис. грн.
Субсидію на житлово-комунальні послуги призначено 4076 сім'ям на загальну суму
35074,1 тис. грн., на тверде паливо та скраплений газ – 1194 сім'ям на загальну суму – 3283,1
тис. грн.
З районного бюджету на оздоровлення дітей в 2017 році виділено кошти в розмірі 54
тис. грн.
13. Стан ринку праці
На підставі системного аналізу стану ринку праці району, вживаються додаткові
заходи щодо збереження існуючих робочих місць та створення нових, а саме:
з метою підвищення конкурентоспособності безробітних на ринку праці районним
центром зайнятості протягом 2017 року проведено професійну підготовку та перепідготовку
180 особам;
в оплачуваних громадських роботах взяли участь 452 особи;
протягом 2017 року 405 осіб з числа безробітних, отримали допомогу по безробіттю;
станом на 01.01.2018 на обліку перебуває 485 осіб
Протягом 2017 року працевлаштовано 752 особи.
За звітний період районним центром зайнятості працевлаштовано 752 особи або на 6%
більше у порівнянні з показниками попереднього року. Середньомісячна допомога по
безробіттю по відношенню до звітного періоду 2017 року збільшилась на 36,3 % та становить
1546,00 грн.
14. Малий та середній бізнес
Станом на 01.01.2018 в районі функціонує 215 малих підприємства (з чисельністю
зайнятих до 50 осіб), чисельність яких в порівнянні з початком року збільшилась на 1,8 % або
на 4 од. За даними Веселівським відділенням Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій
області, фізичних осіб – підприємців (ФОП) складає 781 осіб що в порівнянні з 2016 роком на
43 особи більше, або на 6 % більше попереднього року.
В районі на 01.01.2018 налічується 182 фермерських господарств. Площа
сільськогосподарських угідь, які обробляються фермерськими господарствами склала 28,2
тис.га.
Здійснювалася реалізація заходів районної «Комплексної Програми розвитку малого
підприємництва у Веселівському районі на 2017-2018 роки».
За результатами роботи з надання адміністративних послуг за 2017 року звернулися з
заявами 2902 осіб, отримано 2843 адміністративних послуг та відмовлено 59 особам, надано
778 консультацій.
Для інформування суб’єктів підприємництва щодо змін в нормативно-правовій системі
у 2017 році проведено 12 засідань Координаційної ради з питань розвитку підприємництва;
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для безробітних осіб, які бажають отримати допомогу
для
започаткування
підприємницької діяльності проведено 519 семінарів за участю 1220 осіб;
Веселівським відділенням Мелітопольської об’єднаної Державної інспекції ГУ
Міндоходів у Запорізькій області проведено 19 семінарів за участю 487 особи з питань
подання податкової звітності, декларування, заповнення бланків для юридичних осіб, у т.ч. 5
загальних, 4 тематичних та 10 практикумів. З початку 2017 року фахівцями Веселівського
відділення Мелітопольської ОДПІ в Центрі обслуговування платників, підприємцям надано
2000 консультацій на безоплатній основі, з них :
- 850 консультацій з питань складання податкової звітності;
- 970 консультацій з питань започаткування та ведення власної справи.
Питома вага обсягу надходжень від суб’єктів сфери малого підприємництва у
загальному обсязі надходжень до зведеного бюджету району – 3,2 %, або 799,448 тис.грн.
В районі функціонують та здійснюють освітню діяльність 16 загальноосвітніх
навчальних закладів, 16 дошкільних навчальних закладів.
Усіма ланками освіти в районі охоплено 2737 дітей, з них: дошкільною освітою – 701,
загальною середньою освітою – 2018 (у загальноосвітніх закладах - 1992, вечірніх класах 26).
15. Освіта
В районі налічується 58 дітей старшого дошкільного віку. Дитячі садки відвідує 241
дитина та 11 дітей перебувають під соціально-педагогічним патронатом. Охоплення
дошкільною освітою дітей старшого віку становить 100%.
У 2017-2018 навчальному році значна увага приділялася зміцненню матеріальнотехнічної бази навчальних закладів району:
Проведено поточні ремонти в усіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладах району, відремонтовано підлогу та покладено лінолеум в окремих групових
кімнатах та класах, виконано заміну вікон та дверей у школах та дитячих садках району,
обладнано ігрові та спортивні майданчики, альтанки, тіньові навіси у зоні відпочинку
ігрових майданчиків вихованців садочків.
Для безперебійного функціонування харчоблоків та їдалень в навчальних закладах
району проведено ряд заходів:
придбано новий посуд та кухонне обладнання; проведена робота щодо заміни
водопровідної, каналізаційної мережі, санітарно-технічних приладів, миючого інвентарю;
придбано електроплити; три водонагрівачі; пральну машину; сантехніку, зроблено ремонт
санвузлів; проведено капітальний ремонт молодшої різновікової групи у садку. У кожному
навчальному закладі відремонтовано меблі, шкільне та ігрове обладнання, спортивний
інвентар, відремонтовані та обладнані кімнати для чистої та брудної білизни. Здійснено
заміну 20 плафонів.
Учні району постійні учасники конкурсів з декоративно-ужиткового мистецтва,
літературних та образотворчих, 06 грудня 2017 року було проведено районний етап
Всеукраїнського заочного гуманітарного конкурсу з образотворчого та декоративно–
прикладного мистецтва «Космічні фантазії». Вихованці закладів освіти району є
переможцями обласних етапів Конкурсів, 04 листопада 2017 року проведено Обласну
виставку декоративно-ужиткового мистецтва «Народна іграшка».
З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу учнів з 13.11.2017 по
13.12.2017 проведено 21 олімпіаду з навчальних предметів для учнів 6-11 класів
загальноосвітніх закладів району. 23 листопада 2017 року відбувся ІІ (районний) етап
Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика, ІІ етап Міжнародного мовно–
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка було
проведено 9.11.2017. В загальноосвітніх навчальних закладах району проведено виховні
заходи з нагоди Дня Збройних сил України, до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні та
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73-ої річниці вигнання нацистів. Всі загальноосвітні навчальні заклади взяли
участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та Всеукраїнській акції «Запали свічку».
Волонтерська допомога та підтримка військовослужбовців здійснюється батьківською
громадськістю, педагогічними колективами, учнями загальноосвітніх навчальних закладів та
небайдужими людьми району через участь у формуванні кошиків з продуктів харчування,
предметів побуту та засобів особистої гігієни (брали участь у благодійній акції
«Допоможемо Українській армії»: «Ліки замість квітів», «Новорічний подарунок для бійця»).
Для підтримки патріотичного духу виготовляють подарунки, листівки, сувеніри, малюнки,
тощо.
Відповідно до календаря спортивно-масових заходів на 2017 рік проведено ряд
спортивних змагань.
Забезпечується організація навчання і виховання дітей з особливими освітніми
потребами.
З 01.09.2017 в 2 закладах загальної середньої освіти, КЗ «Чкаловська ЗОШ І-ІІІ ст.» та
КЗ «Менчикурівська ЗОШ І-ІІІ ст.», продовжують діяти 2 інклюзивні класи для дітей з
особливими освітніми потребами.
З 29.05.2017 по 16.06.2017 на базі КЗ «Чкаловська ЗОШ І-ІІІ ступенів», КЗ
«Менчикурівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» працювали 2 табори з денним перебуванням. Діти, які
охоплені відпочинком у таборах з денним перебуванням, своєчасно пройшли медичний
огляд та отримали медичні довідки встановленого зразка. Також з 29.05.2017 по 09.06.2017 в
8-ми загальноосвітніх навчальних закладах району функціонувало 10 мовних таборів.
В червні 2017 року під час роботи денних та мовних таборів відпочинком охоплено
277 дітей. Із них 67 - талановиті та обдаровані діти – переможці обласних, міських, районних
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання. Також
відпочинком було охоплено 115 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки: 2 дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення АТО, 12 – діти осіб,
визнаних учасниками бойових дій, 4 дітей з інвалідністю, 2 дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування, 28 – із малозабезпечених сімей та 67 – з багатодітних.
У 2017-2018 навчальному році значна увага приділялася зміцненню матеріальнотехнічної бази навчальних закладів району:
В усіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району проведено
поточний ремонт.
Відремонтовано підлогу та покладено лінолеум в окремих групових кімнатах, класах
та рекреаціях у КЗ «Менчикурівська ЗОШ І-ІІІ ступенів», КЗ «Веселівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів», КДНЗ «Рукавичка» с. Корніївка, КЗ «Новоуспенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» та КЗ
«Таврійська ЗОШ І-ІІІ ступенів».
Обладнано ігрові та спортивні майданчики, альтанки, тіньові навіси у зоні відпочинку
ігрових майданчиків вихованців КДНЗ «Орлятко» с. Таврія, КДНЗ «Барвінок» с.
Новоуспенівка, КДНЗ «Ластівка» с. Зелений Гай.
Виконано заміну вікон у КЗ «Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів» (10 шт.), КДНЗ «Золота
Рибка» с. Калинівка (6 шт.), КДНЗ «Рукавичка» с. Корніївка (12 шт.), КЗ «Веселівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів» (12 шт.) та дверей КДНЗ «Золота Рибка» с. Калинівка (1 шт.), КДНЗ
«Рукавичка» с. Корніївка (1 шт.), КДНЗ «Ластівка» с. Зелений Гай (3 шт.), КДНЗ «Сонечко»
с. Запоріжжя (2 шт.), КДНЗ «Зайчик» с. Менчикури-1 (6 шт.), КЗ «Менчикурівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів» (3 шт.).
В навчальних закладах освіти району проведено ряд заходів для безперебійного
функціонування харчоблоків та їдалень:
придбано новий посуд та кухонне обладнання ( КДНЗ «Ластівка» с. Зелений Гай,
КДНЗ «Берізка» с. Веселе);
проведена робота щодо заміни водопровідної, каналізаційної мережі,санітарнотехнічних приладів, миючого інвентарю (КДНЗ «Рукавичка» с. Корніївка);
придбано електроплити (КЗ «Матвіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів», КЗ «Зеленогаївська
ЗОШ І-ІІ ступенів»);
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придбано
та
встановлено водонагрівачі (КЗ «Матвіївка ЗОШ І-ІІІ
ступенів» (1 шт.), КДНЗ «Зайчик» с. Менчикури-1 (2 шт.));
придбано пральну машину (КДНЗ «Ластівка» с. Зелений Гай), сушарка для рук (КЗ
«Матвіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів»).
У комунальних дошкільних навчальних закладах: «Ластівка» с. Зелений Гай,
«Зайчик» с. Менчикури-1придбано сантехніку (крани, унітази, умивальники) та зроблено
ремонт санвузлів ( КЗ «Таврійська ЗОШ І-ІІІ ступенів»).
Проведено капітальний ремонт молодшої різновікової групи у КДНЗ «Зайчик» с.
Менчикури – 1.
У кожному навчальному закладі відремонтовано меблі, шкільне та ігрове обладнання,
спортивний інвентар. Значна робота проведена щодо оновлення меблів у КЗ «Веселівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів», КЗ «Менчикурівська ЗОШ І-ІІІ ступенів», КЗ «Зеленогаївська ЗОШ І-ІІ
ступенів», КДНЗ «Орлятко» с. Таврія, КЗ «Новоуспенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» (придбано 2
дошки), КЗ «Таврійська ЗОШ І-ІІІ ступенів» (придбано 9 антискаліозних парт). В КЗ
«Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів» здійснено заміну 20 плафонів.
У кожному дошкільному навчальному закладі відремонтовані та обладнані кімнати
для чистої та брудної білизни. У групових кімнатах створено розвивальні зони для дітей,
проведено оновлення ігрового обладнання, розроблено інформаційні куточки, поповнено
методичний фонд розвиваючими посібниками, дидактичними матеріалами тощо.
16. Охорона здоров’я
Первинну медичну допомогу населенню району надає КЗ ОЗ «Веселівський ЦПМСД»
ВРР. В його структурі станом на 01.01.2018 16 лікувальних закладів, в т.ч.: консультативнодіагностичне відділення, 6 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 7 ФАПів та 2
ФП.
Для покращення якості медичного обслуговування населення району була проведена
зміна графіків роботи амбулаторій. Ведеться попередній запис на прийом по телефону та на
електронному сайті Центру; проводиться консультування хворих за телефоном. В Центрі
працює консультативно-діагностичний підрозділ, в який входять кабінет телемедицини, лікар
акушер-гінеколог, лікар УЗД.
Первинну медичну допомогу жителям громади надає Веселівське відділення центру
первинної медико-санітарної допомоги Комунального закладу охорони здоров’я
«Веселівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Веселівської селищної ради, до
якого входять 5 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 3 ФАПи та 1 ФП. У
вересні поточного року в Степовому мікрорайоні відкрито амбулаторію загальної практики
сімейної медицини № 3.
Забезпеченість сімейними лікарями на 01.01.2018 - 100%. Забезпеченість фізичними
особами середнього медперсоналу на 01.01.2018 р- 100 %.
За 12 місяців 2017 року показник захворюваності по інфекційним хворобам становить
– 84,0, по хворобам ендокринної системи – 287,3, нервової системи – 207,6, хвороби системи
кровообігу – 6139,2, по органам дихання – 2378,5, по органам травлення – 479,6, хворобам
кістково-м’язової системи – 314,0.
Рівень захворюваності на злоякісні новоутворювання за 12 місяців 2017 року склав 23
випадки. В занедбаній стадії -1.
За 12 місяців 2017 року проліковано 147 хворих на денному стаціонарі. Використання
ліжок денного стаціонару дає можливість пролікувати більшу кількість пацієнтів на
первинній ланці, що є більш бажаною та економною формою надання допомоги та підвищує
прихильність населення до лікування.
Відвідування лікарів в лікувально-профілактичних закладах за 12 місяців 2017 року:
на прийомі -28049 відвідування.
на дому –1801, в тому числі зроблено 152 патронажі дітям до року.
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Кількість стаціонарів вдома за 12 місяців 2017р складає 297 осіб (у порівнянні
за 12 місяців 2016р- проліковано 587 осіб).
Щорічно, стосовно графіку проходження курсів підвищення кваліфікації,
співробітники Центру проходять навчання у вищих медичних навчальних закладах. За 12
місяців 2017 року пройшли навчання 8 лікарів (7 лікарів пройшли дистанційне навчання
завдяки кабінету телемедицини) та 4 середніх медпрацівника.
Протягом 2017 року виконано наступні заходи:
Капітальний ремонт Новоуспенівського ФАПу на загальну суму 37,933 тис.грн., (1,14
тис.грн. з місцевого бюджету, з держбюджету – 36,792 тис.грн.);
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт
Гоголівського ФАПу на суму 20,0 тис.грн. з державного бюджету);
Улаштування тротуарної доріжки біля будівлі Веселівської АЗП-СМ, Таврійського
ФАПу – 19,20 тис.грн. (місцевого бюджету);
Придбання:
- комп’ютерної техніки – 14,070 тис.грн (місцевий бюджет);
- електрокардіографів – 40,00 тис.грн. (місцевий бюджет);
- кондиціонера для Піскошинського ФАПу - 8,00 тис.грн. (місцевий бюджет);
- електролічильника для Піскошинського ФАПу – 4,50 тис.грн. (місцевий бюджет);
- холодильника для Веселівської АЗП-СМ – 5,00 тис.грн. (місцевий бюджет).
Підключення до мережі Інтернет Менчикурівської, Чкаловської, Зеленогаївської АЗПСМ.
Відшкодовано вартість лікарських засобів в рамках реалізації Програми «Доступні
ліки» на суму 248,046 тис.грн., яку виділено з державного бюджету.
В 2017 році у комунальному закладі охорони здоров’я «Веселівський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Веселівської селищної ради за рахунок залишку медичної
субвенції за 2016 рік:
- проведено поточний ремонт ФАПу Єлизаветівка, на суму 47501 грн.;
- проведено поточний ремонт Н-Олександрівського ФАПу, на суму 13000 грн.;
- ФП Ясна Поляна 2360 грн.;
- відремонтовані кабінети лікарів та коридор у Веселівському відділенні ЗПСМ по вул.
Горького 2а, на суму 30000 грн.
- за рахунок залишку медичної субвенції за 2016 рік виділені кошти на придбання та
встановлення віконних решіток на Веселівське відділення ЗПСМ та на Амбулаторію загальної
практики сімейної медицини № 3 в сумі 23200 грн.
За рахунок медичної субвенції поточного року проведено поточний ремонт
Амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 1, де було відремонтовано
маніпуляційний кабінет та вбиральня на суму 32280 грн.
У Веселівському відділенні загальної практики сімейної медицини проведена заміна 5
вікон на суму загальну суму 17594 грн.
Придбано та встановлено інформаційний стенд, на якому розміщена інформація для
пацієнтів, на суму 1871 грн. Для Амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 3
придбано медичне обладнання на суму 18514 грн.
За рахунок місцевого бюджету проведено поточний ремонт Озернівського ФАПу на
суму 42407 грн., закінчено роботи по реконструкції приміщення під АЗПСМ №3 на суму
152425 грн.
Протягом 2017 року отримано, в рамках співпраці з Німецьким товариством сприяння
розвитку східної України, медобладнання та вироби медичного призначення (кардіограф,
тонометр, глюкометер, оттоофтольмоскоп, ростоміри, ваги та інше ), на загальну суму
117983,90 грн.
За 10 місяців 2017 року придбано медикаментів та виробів медичного призначення на
суму 115291 грн.
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Відшкодовано вартість лікарських засобів в рамках реалізації Програми
«Доступні ліки» на суму 142753 грн (план 367575 грн. ). Відшкодовано вартість лікарських
засобів, виданих на безкоштовній основі за пільговими рецептами на суму 19007 грн.
В 2017 році в районі діяли програми в галузі охорони здоров’я, на виконання яких
передбачено фінансування. Це:
Програма імунопрофілактики та захисту населення Веселівського району від
інфекційних хвороб на 2017 рік., на яку виділено з місцевого бюджету –10,00 тис.грн.
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом – виділено 28,00 тис.грн.
з місцевого бюджету.
Програма підтримки закладів загальної практики-сімейної медицини розташованих на
території Веселівського району – виділено 257,994 тис.грн. з місцевого бюджету.
Виявлено 4 випадки вперше діагностованого туберкульозу. Занедбаних форм
туберкульозу не виявлено. Показник захворюванності складає 45 на 100 тис.населення.
Смертність від туберкульозу за 12 місяців 2017 року - 1 особа. Виконання плану ФЛГ
оглядів за 12 місяців 2017 року становить 92 % від річного плану (3719 обстежено при плані
4046 чоловік на рік). За 12 місяців 2017 року проведено туберкулінодіагностику у 214 дітей.
Захворюванності на СНІД та інші соціальні хвороби не виявлено.
Проблеми галузі: через недостатнє фінансування сільські амбулаторії не забезпечені в
повному обсязі необхідними транспортними засобами, потребує доукомплектування лікарями
педіатрична служба та сільські амбулаторії, зношеність медтехніки.
18. Культура
На території району розташовано 4 музейні заклади та 66 об’єктів культурної
спадщини, з них 45 археологічних та 21 історичних пам’яток.
В закладах культури комунальній установі «Культурно-мистецький центр» діє 50
колективів художньої самодіяльності традиційних жанрів, а саме, вокально-хорового,
музичного, театрального та хореографічного мистецтва, в яких займається 277 чоловік; з них
20 колективів – дитячі, в них займається 162 дитини.
За 2017 рік КУ «КМЦ» підготовлено 376 культурно-мистецьких заходів на яких були
присутні 37 тис. глядачів .
Значно покращилася матеріально-технічна база закладів культури. Для центральної
бібліотеки придбані 4 одиниці компьютерів на суму - 37920 грн, придбано проектор - 9660
грн., в книгосховищі проведений поточний ремонт – 17000 грн. У селищному будинку
культури проведена заміна вікна та двірей – 30940 грн., капітальний ремонт – 21315 грн,
придбано дит.машинки – 43470 грн, для Єлизаветівського центру культури та дозвілля
придбано підсилювальну музичну апаратуру – 19980 грн, для Новоолександрівського
сільського клубу придбані жіночі костюми в сумі 16000 грн в кількості 8 одиниць, проведено
поточний ремонт кабінетів - 81404 грн., 2 ноутбуки для Нововолександрівського сільського
клубу та Єлизаветівського центру культури та дозвілля – 21000 грн, проводиться експертиза
кошторисної частини робочого проекту об’єкту «капітальний ремонт сільського клубу, вул.
Центральна, 41а, село Широке, Запорізької області», розпочато капітальний ремонт даху
Широківського будинку культури, встановлені вхідні двері За рахунок спеціального фонду
придбано активну акустичну систему - 4570, вишиванки жіночі та юнацькі - 6600 грн,
придбано двері, ліноліума для ремонта кабінету- 7255 грн., за рахунок власних надходжень
придбано 29 книг на суму - 1896,15 грн.
Проблемними питаннями в галузі культури району є:
- стан матеріально-технічної бази сільських закладів культури;
- відсутність коштів для здійснення комп’ютеризації бібліотечного процесу;
- обмеженість коштів в бюджеті на здійснення капітальних та поточних ремонтів
закладів культури району.
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18. Екологія
Невід’ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку є охорона
навколишнього природного середовища, тому рішенням сесії від 22.12.2016 № 7 було
затверджено Районну Комплексну Програму охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на 2017-2021 роки.
На протязі року комунальними підприємствами району проводився лабораторний
контроль якості питної води та хлорування систем водопостачання. Здійснювався контроль
за упорядкуванням територій, продовжувалася боротьба з карантинними рослинами,
ліквідація несанкціонованих сміттезвалищ в межах населених пунктах та поза ними, 14
братських могил.
На сьогодні внаслідок старіння та поступового згасання біологічних процесів у дерев
та чагарників фітонцидна‚ знезаражувальна‚ киснеутворююча здатність зелених насаджень
району значно знижена. Збільшилась кількість перестійних, потенційно аварійних дерев, які
потребують поступової заміни на молоді дерева цінних порід з поліпшеними декоративними
та естетичними властивостями.
Санітарний стан зелених насаджень загального користування (парків, скверів,
бульварів) здебільшого не відповідає сучасним вимогам ведення паркового господарства. Це
призводить до збільшення кількості сухостійних дерев, захаращення зелених насаджень та
інших негативних явищ.
За кошти державної субвенції на умовах співфінансування селищної ради проведено
реконструкцію та благоустрій центрального парку в смт. Веселе на загальну суму 790,946
тис. грн. (з них 691,00 тис. грн. кошти державного бюджету) прокладено 808,0 кв.м.
асфальтованих тротуарних доріжок, та асфальтовано площадка для скейтбордингу 600,0
кв.м., закуплено устаткування (площадка для скейтбордингу) на суму 262,900 тис.грн.
Також, за кошти обласного бюджету проведено реконструкцію та благоустрій
центрального парку смт Веселе на загальну суму 200,00 тис.грн. укладено 639 кв.м
тротуарної плитки біля дитячого майданчика.
Одним з пріоритетних завдань на виконання - організація вивозу твердих побутових
відходів (ТПВ) від приватного сектору, а також установ, підприємств, організацій в
населених пунктах громади. На сьогодні ТПВ вивозиться в селищі Веселе, с. Широке, с.
Новолександровка.
На полігоні ТПВ проводяться роботи по захороненню відходів, контролюється
завезення від приватних осіб. Комунальним підприємством вивезено та захоронено твердих
побутових відходів за січень - листопад 2017 року – 2504,0 м3.
Дохід за січень-листопад 2017 року становить 490558,48 гривень, а саме:
- за вивіз та захоронення твердих побутових відходів від населення, підприємств та
установ – 144716,68 гривень;
- за довідками роботи автотранспорту у Веселівській селищній раді було зроблено очистка доріг та тротуарних доріжок від снігу, погрузка сміття, згорнення та перевезення
грунта з обочин доріг, подрібнювання гілок, буріння ямок для посадки дерев, покіс трави
обочин доріг, пустирей та кюветів, покіс трави та вивіз сміття з кладовищ, підвіз вапна та
води для побілки дерев та бордюрів, покіс трави роторной косілкой обочин доріг, куветов,
планіровка та навантаження грунта по вулицям смт Веселого, с. Широке, с.
Новоолександрівка, с. Мала-Михайлівка, сгортання грунта на будівництві автостанції,
планіровка та перевезення грунта на будівництво тратуарной доріжки по вул. Центральна,
вивіз гілок з дитячого майданчика, завантаженя будівельного сміття з безхозного будинку,
перевезення блоків на центральну площу, перевезення строймусору з заброшенних будинків
по смт Веселому, сгортання грунта на площі для скейтбордінгу та інші роботи на суму –
345841,80 гривень. Ці кошти були витрачені на заробітну плату з урахуванням податків
робітників комунального підприємства, на придбання ПММ та запчастин на автотранспорт
підприємства.
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Тримається на контролі чистота узбережжя водоймищ, що знаходяться на
території громади: регулярно прибирається сміття, взимку прибирається очерет.
Запроваджено проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення
про стан навколишнього середовища, інформування про акції з метою формування у
громадян соціальної свідомості, впроваджені проекти та заходи щодо поліпшення
екологічного стану в районі та зменшення негативного впливу забруднюючих речовин на
здоров’я населення, на офіційному сайті райдержадміністрації розміщено статті «Оцінка
впливу на довкілля», «Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами», Операція
«Нерест - 2017», «Спалювання сміття – шкідливо», Операція «Первоцвіт – 2017», « Не рубай
ялинку» - збережи зелене багатство України! З метою пропаганди екологічного способу
життя, наофіційному сайті райдержадміністрації 20 вересня 2017 року опубліковано статтю
«22 вересня – Міжнародний день без автомобілів», постійно публікуються статті щодо
негативного впливу автомобілів та необхідності скорочення викидів у повітря шкідливих газів з
метою виховання у населення свідомого екологічного способу життя та відповідального ставлення
до навколишнього середовища.
Основними екологічними проблемами району є:
- незадовільний стан підземних комунікацій водозабезпечення і каналізації смт Веселе;
- підтоплення території району;
- незадовільний стан полігону побутових відходів.
19. Основні проблемні питання соціально-економічного розвитку
1. Водопостачання населених пунктів району
Єдине джерело питної води в районі - артезіанські свердловини. У зв'язку з роботою
Запорізького залізорудного комбінату рівень води в них постійно знижується й воду
доводиться добувати не з 80-120 метрів, а з 180 метрів.
Також, внаслідок застарілої системи водозабезпечення вулиць району, зношеності
трубопроводів, запірно-регулюючої арматури водопровідної мережі необхідно продовжити
роботу по будівництву артсвердловин та встановленню частотних перетворювачів.
2. Ремонт доріг комунальної власності
Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи,
що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний
розвиток суспільства. Від стану доріг залежать витрати на перевезення вантажів та
пасажирів, рівень цін та розвиток економіки загалом. Однак внаслідок обмеженого
фінансування обсяги здійснення ремонтних робіт існуючої мережі доріг комунальної
власності є недостатніми.
3. Реконструкція об’єктів соціальної сфери
Для покращення технічного стану об’єктів соціальної інфраструктури, забезпечення
санітарних норм, поліпшення умов надання медичних, освітніх і культурних послуг є
нагальна необхідність проведення реконструкції об’єктів соціальної сфери. Основним
напрямком також є впровадження заходів з енергозбереження, зокрема реконструкція
систем опалення шкіл, встановлення енергозберігаючих вікон і дверей та проведення
термомодернізації будівель.
4. Освітлення вулиць населених пунктів.
Зовнішнє освітлення вулиць – це, насамперед, комфорт та безпека людей у темний час
доби. На сучасному етапі розвитку технологій зовнішнього освітлення основне значення має
зменшення енергетичних затрат. Основними проблемами зовнішнього освітлення на
території району є відсутність освітлення багатьох вулиць, особливо це стосується вулиць
сільських населених пунктів, та використання застарілих та не енергоощадних світильників.

