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1. Загальні відомості 
 

Якимівський район розташований у південній частині Запорізької 

області. 

Територія району становить 1,85тис.кв.км. (185,6тис.га), що складає 7% 

від загальної території області. 

 Район межує з Мелітопольським та Веселівським районами Запорізької 

області, Генічеським та Іванівським районами Херсонської області, на сході і 

південному сході омивається Молочним та Утлюцьким  лиманами, на півдні – 

Азовським морем, на узбережжі якого розташовані понад 300 баз відпочинку та 

інших оздоровчих закладів. 

 Дно лиманів вкрито товстим шаром лікувальних грязей, які 

використовуються лікувально-оздоровчими закладами. Неподалік від сіл 

Шелюги та Богатир знаходяться джерела лікувальної води. 

 Узбережжя моря та лиманів є місцем скупчення птахів перед відлітом у 

теплі краї, але значна кількість їх останніми роками залишається на узбережжі 

на зимівлю. 

 В прибережних водах моря та лиманів водяться цінні види риб (осетер, 

белуга, севрюга). 

 Зеленою перлиною не тільки району, але і області, є Богатирське 

лісництво, загальна площа якого складає 1,5 тис.га. Тут представлені 

різноманітні види рослинного і тваринного світу, багато яких занесені до 

Червоної книги. 

 Район перетинають дві автомобільні дороги державного значення Харків 

- Сімферополь та Маріуполь - Одеса, а також залізнична дорога зі станцією 

Якимівка. 

 В районі станом на 01.01.2018 року постійне населення складає 33,4 тис. 

жителів, з яких 17,7 тис. сільські жителі (53,0% від загальної кількості 

населення). 

 Районий центр  – селище міського типу Якимівка, в якому проживає 12,0 

тис. мешканців. 

 На території району розташовано 44 сільських населених пункти, що 

підпорядковані двом об’єднаним територіальним громадам та 1 сільській раді. 

 В районі працюють 2 депутати обласної ради, 34 депутати – районої ради, 

14 –сільської ради та 52 депутати  – об’єднаних територіальних громад. 

 Найбільшу питому вагу в структурі економіки району складає аграрний 

сектор. Спеціалізація району – рослинництво і тваринництво. 

 У промисловості основною галуззю є переробка сільськогосподарської 

продукції. 

 

2. Сільське господарство 
 

Якимівський район має певний агропромисловий потенціал, що не в 

останню чергу залежить від раціонального використання земельних ресурсів. 
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Найбільш питому вагу в структурі економіки району складає аграрний 

сектор. Валова продукція сільського господарства по Якимівському району у 

порівняних цінах за 9 місяців 2017 року склала 155,724 млн. грн., що складає 

103,4% до відповідного періоду минулого року. 

В 2017 році  161 підприємство здійснювало сільськогосподарську 

виробничу діяльність, у яких у користуванні знаходиться 62,102 тис.га 

сільськогосподарських угідь, в т.ч. 61,089 тис. га ріллі. Орендованих земель у 

сільськогосподарських підприємств в поточному році обліковується 56,240 тис. 

га. 

Уточнена посівна площа по сільськогосподарським підприємствам у 2017 

році складає 55,804 тис. га, в т.ч. зернові і зернобобові культури всього 29,864 

тис. га, технічні культури 25,250 тис. га, овочеві культури 0,222 тис. га, 

продовольчі баштанні культури 0,238 тис. га, кормові культури 0,222 тис. га. 

До збирання у сільськогосподарських підприємствах залишилось 29,798 

тис. га зернових та зернобобових культур, 26,054 тис. га технічних культур, 

0,404 тис. га овоче-баштанних культур та 0,222 тис. га кормових культур, з яких  

сільськогосподарськими підприємствами в 2017 році було зібрано (у вазі після 

доробки): 

          86,696 тис. тн зернових та зернобобових  культур всього                                                                    

                                                                              (+4,124  тис. тн або 105 %  

                                                                               рівня 2016 року); 

          18,330 тис. тн соняшнику (- 4,127 тис. тн або 81,6 %  рівня 2016 р.); 

           3,796 тис. тн ріпаку; 

           1,083 тис. тн гірчиці; 

           14,206 тис. тн сої; 

           2,208 тис. тн овочевих культур; 

           0,563 тис. тн продовольчих баштанних культур, 

           0,054 тис. тн картоплі.            

В 2017 році урожайність  зернових  та зернобобових культур по 

сільськогосподарським підприємствам склала 29,3 ц/га (- 3,5 ц/га до 2016 року), 

а урожайність соняшнику по сільськогосподарським підприємствам району 

відповідно 13,1 ц/га (- 2,7 ц/га до 2016 року).  

В сільгосппідприємствах району обліковується  0,560 тис.га  багаторічних 

насаджень, в т.ч.: 0,174 тис.га зерняткових, 0,320 тис.га кісточкових, 0,052 

тис.га горіхоплідних,  0,001 тис.га ягідників та  0,013 тис.га виноградників. 

З насаджень у плодоносному віці сільгосппідприємствами було зібрано 

0,975 тис.тн зерняткових, 0,144 тис.тн кісточкових, 0,0003 тис.тн ягідних та 

0,054 тис.тн винограду. 

В поточному році підприємствами району було посаджено нових 

насаджень кісточкових на площі 45,88 га та горіхоплідних 52,75 га..            

           В сільськогосподарських підприємствах Якимівського району 

утримується (станом на 01.01.2018 р.): 

          0  гол. ВРХ                     (- 27 гол.  до 01.01.2017 р.) 

          в т.ч.   0 гол. корів (- 10 гол.  до 01.01.2017 р.) 

          4281 гол. свиней           ( - 75 гол.  до 01.01.2017 р.) 
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          387   гол. овець та кіз ( на рівні 2017 р.) 

        За   2017 рік  сільськогосподарськими підприємствами   району: 

         вирощено 548 тн м’яса   (- 53 тн до 01.01.2017 року) 

         реалізовано 141,6 тн м’яса (- 82,4 тн до 01.01.2017 року) 

         середньодобовий приріст свиней на відгодівлі склав 580 гр.  

         (+ 182 гр.  до 01.01.2017 року) 

продано населенню 1488 гол. поросят  (+1003 гол.  до 01.01.2017 року). 

          

Протягом 2017 року сільгосппідприємства задіяли  17,8 млн. грн. 

банківських кредитних ресурсів.        

     За оперативною інформацією в 2017 році сільгосппідприємства придбали  

102 одиниці сільськогосподарської техніки (+35 од. до 2016 р.)  на суму 77373 

тис. грн. (- 7648 тис. грн. до  2016 р.) 

           За даними оперативного моніторингу власниками земельних часток (паїв) 

у 2017 році укладено 6223 договори  оренди землі, що на 173 договори більше 

ніж у 2016 році  та 428 договорів оренди майнових паїв.  

Договірні зобов’язання за оренду земельних паїв станом на 01.01.2018 

виконані на 99,8%, виплачено більше 53,9 млн.грн. орендної плати, за оренду 

майнових паїв виконані на 100%, виплачено 5,7 тис.грн. 

Очікуваний обсяг реалізованої промислової продукції за 2017 рік склав 

28,2 млн.грн., що на 6 % більше минулого року.  

 

   Проблемними питаннями розвитку аграрного сектору Якимівського району є :  

         1. Забезпечення фінансування видатків за бюджетними програмами 

підтримки розвитку підприємств; 

        2. Визначення можливостей кредитування банківськими установами  

підприємств АПК в період фінансової кризи; 

        3. Розроблення механізму формування стабілізаційного фонду палива та 

мінеральних добрив для проведення сільськогосподарських робіт без 

попередньої оплати; 

       4. Розроблення механізму державного регулювання цін на 

сільськогосподарську продукцію та матеріально-технічні ресурси, які 

споживаються сільським господарством; 

        5. Розроблення заходів щодо оптимізації тарифів на електроенергію та 

енергоносії для сільгосптоваровиробників, а також компенсації вартості 

електроенергії для поливу сільськогосподарських культур в повному обсязі; 

        6. Підвищення урожайності сільськогосподарських культур за рахунок: 

        6.1. запровадження продуктивних сортів рослин в сільськогосподарських 

підприємствах; 

        6.2. впровадження сучасних технологій при виробництві 

сільськогосподарської продукції. 

        7. Підвищення родючості ґрунтів шляхом розміщення 

сільськогосподарських культур по кращих попередниках 

          8. Розвиток молочного скотарства за рахунок: 
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        8.1. створення міні-ферм сільськогосподарськими підприємствами з 

впровадженням сучасних технологій виробництва молока; 

       8.2. створення фермерського господарства з міні-фермою з впровадженням 

сучасних технологій виробництва молока; 

      8.3. створення сільськогосподарського обслуговуючого молочного 

кооперативу. 

      9. Відтворення та розвиток вівчарства, як найбільш прийнятного напрямку 

розвитку тваринництва до агротехнологічних умов району. 

       10. Підвищення рівня інвестиційно-інноваційної привабливості аграрного 

сектору за рахунок: 

       10.1. сприяння формування інвестиційного клімату; 

       10.2. забезпечення розбудови інфраструктури аграрного ринку; 

       10.3. реалізації заходів щодо розвитку сільських територій. 

 

3. Промисловість 
 

У виконанні програми економічного і соціального розвитку району у 2017 

році брали участь ТОВ „Акімжилсервіс”, ТОВ «Жилкомсервіс» (надання 

послуг по водопостачанню та водовідведенню) та ТОВ «Якимтеплозбуд» 

(виробництво теплової енергії). 

 Обсяг реалізованої  промислової продукції за  2017 рік становив 25113,76 

тис. грн., що на 10,3%  менше, ніж у 2016 році.   Обсяг реалізації продукції у 

розрахунку на одну особу в середньому по району  становить 717,4 грн.  

Скорочення обсягів реалізованої продукції відбулось за рахунок того, що 

в 2017 році  котельні смт. Якимівка  були переобладнані з газових на 

альтернативні види палива. Послуги з виробництва теплової енергії надавались 

ТОВ «Якимтеплозбуд» 490 квартир багатоквартирних будинків, решта 390 

перейшли на індивідуальне опалення. При цьому, тарифи   на теплопостачання 

зменшені для населення на 637,0441 грн./Гкал, для бюджетних установ - на 

731,608 грн./Гкал, для інших споживачів – на 1224,97 грн./Гкал. 

Збільшення обсягу виробництва продукції досягатиметься в основному за 

рахунок підвищення якості продукції та послуг, посилення інвестиційної 

активності в розвитку промисловості. 

 Основними завданнями, які необхідно вирішити для стабілізації 

промислового виробництва, є  

- створення сприятливих умов для поліпшення фінансово-економічного 

стану та підвищення ефективності роботи підприємств; 

- запровадження енергозберігаючих технологій та системного 

заощадження паливно-енергетичних ресурсів; 

- збільшення обсягу виробництва продукції шляхом підвищення її якості 

та посилення інвестиційної активності;  

- створення умов для збільшення обсягів залучення інвестицій. 

 

Проблемні питання: 
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- проведення фінансово-економічного оздоровлення промислових 

підприємств. Одним з основних шляхів цього є надання підприємствам 

пільгових короткострокових і довгострокових кредитів для придбання 

сировини і проведення реконструкції підприємств; 

- підвищення якості і конкурентоспроможності виробленої 

підприємствами продукції, розширення ринків її збуту, наповнення місцевого 

ринку товарами народного споживання місцевого виробництва; 

- подальше впровадження сучасних енерго- і ресурсозберігаючих 

технологій. 

 

4. Зовнішньо - економічна діяльність 
 

 Згідно Закону України „Про державну статистику” інформація щодо 

показників експорту та імпорту товарів є конфіденційною. 

 

5. Капітальне будівництво 
 

За звітний рік відбувалось збільшення обсягів освоєння капітальних 

інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, розмір яких у 2017 році склав 

125110 тис. грн. (128,8 % до 2016 року).  

За рахунок власних коштів підприємств (більше 30% від загального 

обсягу) здійснюється капітальний ремонт ряду підприємств, в основному 

будівництво і реконструкція баз відпочинку на узбережжі Азовського моря, а 

також будівництво торговельних та дозвіллєвих об'єктів в районі, придбання 

сільгосптехніки, технічного обладнання. Підприємствами та організаціями 

району кошти спрямовувались на будівництво та реконструкцію виробничих 

потужностей, придбання основних засобів, технічне переозброєння та 

придбання основних засобів, а кошти населення спрямовані на індивідуальне 

житлове будівництво. 

Слід відмітити, що в районі ведуться роботи щодо реконструкції та 

капітального ремонту бюджетних установ, водопроводу, ямкового ремонту 

доріг тощо.  

 Працює регіональна Програма «Сільське подвір’я», укладено 11 

договорів, з них 3 – на придбання житла, 8 – на добудову та реконструкцію 

житла, всього на загальну суму 841 тис. гривень. 

  Понад 3 млн. 350 тисяч гривень витрачено коштів обласного та місцевих 

бюджетів на проведення поточних ремонтів доріг загального користування та 

комунальної власності. 

 Проведено ремонтні роботи дороги загального користування місцевого 

значення Якимівка –Новоданилівка- Таврійське - Петрівка на суму 603,1 

тис.грн.(кошти обласного бюджету) 

 Дорожні роботи на дорогах комунальної власності проводилися на 

територіях Якимівської та Кирилівської селищних рад. та Черноземненській с.р 

(199,8 тис грн.) Було виконано робіт на суму 2 млн. 631 тисяч гривень. 
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 В райцентрі  відремонтовано дорожнє покриття на вулиці Вокзальна на 

загальну суму 215,2 тис. грн. та проведено ремонт тротуару по вул.. Центральна 

на суму 199,5 тис.грн.  

 На території Кирилівської селищної ради проведений ремонт доріг 

вулиць з обсягом робіт 1 млн. 974 тис гривень. Збудовано дорогу по вул. 

Соборній на суму 242,2 тис.грн. 

 В поточному році відновлено освітлення вулиць протяжністю понад 30 

км (Новоданилівська, Давидівська, Горьківська, Володимирівська, Таврійська, 

Переможненська, Охрімівська, Черноземненська, Розівська сільські ради). На 

суму понад 2 млн. грн.. 

 На ремонт водопровідних мереж вулиць витрачено понад 5 млн. грн.., 

відремонтовано більше 15 км (Преможненська, Атмнайська, Чорноземненська, 

Розівська, Горрьківська, Давидівська, Новоданилівська, Володимирівська, 

Таврійська сільські ради та Якимівська селищна рада). 

 Продовжується реконструкція водогону питної води с.Шелюги -  

смт.Кирилівка, освоєно 1,5 млн. гривень за рахунок коштів Кирилівської 

селищної ради. 

 В 2017 році три котельні, що працювали на природному газі переведені 

на альтернативне опалення, на котельні Якимівської ЗОШ № 2 встановлено 

другий котел та приєднано до опалення 7 будинків, встановлена котельня 

територіального центру соціальної допомоги, що працює на альтернативному 

паливі та опалює також 3 житлові будинки та Церкву. 

 На ремонт теплових мереж в смт.Якимівка з районного бюджету виділено 

1 млн.грн. 

 В поточному році закінчено капітальний ремонт територіального центру 

соціальної допомоги, чим поліпшено умови праці працівників управління 

соціального захисту населення територіального центру та умови прийому 

громадян та надання адресної допомоги  (витрачено 1274,0 тис.грн). 

 Продовжено будівництво газопроводу Якимівка – Кирилівка до с. 

Охрімівка виділено субвенцію з державного бюджету на суму 15 млн. грн. 

 На території району визначено земельну ділянку та укладено 

трьохсторонній договір про розроблення детального плану території земельної 

ділянки  площею 1848 га під розміщення вітряних електростанцій ТОВ 

«Азовінвестпром», за межами населеного пункту на територіях Радивонівської 

та Володимирівської сільських радах, де Замовником виступає Якимівська 

райдержадміністрація, а Інвестором - ТОВ «Азовінвестпром». На сьогодні 

детальний план території земельної ділянки розроблено та затверджено 

райдержадміністрацією. 

 Також,  райдержадміністрацією було надано дозвіл ТОВ «РЕНДЖИ 

ТАТАРБУНАРИ» на розроблення детального плану території земельної 

ділянки площею 48 га для будівництва електростанції з використанням енергії 

сонця, за межами населеного  на території Якимівської селищної ради. 
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6. Прямі іноземні інвестиції 

 

 Згідно Закону України „Про державну статистику” інформація щодо 

прямих іноземних інвестицій є конфіденційною. 

 Відповідно до підписання тристоронньої Угоди про Партнерство між 

Якимівською районною державною адміністрацією, Якимівською районною 

радою та Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй та за рішенням 

сесії районної ради №4 від 18.06.2015 була затверджена районна цільова 

Програма ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду –ІІІ” на 2015-

2018 роки, яка повністю реалізована в 2015-2016 роках.  

 

 

 

7. Житлово-комунальне господарство 

 

Водопостачання  
У селах та селищах району послуги водопостачання надають 8 

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. 

Водопостачання смт. Якимівка здійснювалось в кількості 5,0тис.куб.м. 

води за добу з 11 артезіанських свердловин з загальною річною потужністю        

1823,0 тис.куб.м.  

Експлуатацію споруд водопостачання і водовідведення  в смт.Якимівка 

здійснює ТОВ «Акимжилсервіс». 

 Діючий тариф становив для населення 11,19 грн. за 1куб.м. води; для 

бюджетних установ – 13,49 грн. за 1куб.м , для інших споживачів – 14,49 грн. за 

1куб.м.   

Водопостачання смт. Кирилівка здійснюється з 5-ти артезіанських шпар в 

с. Шелюги і Західного групового водоводу Шелюги-Кирилівка протяжністю 24 

км. Діючий тариф для населення становив – 18,95 грн., для підприємств – 23,50 

грн. 

У 7-ми сільських радах створені комунальні підприємства, які 

обслуговують 268,3км. водопровідних мереж, з яких 42км. потребують 

капітального ремонту. 

Всього в районі збудовано і функціонує 239,8км. водоводів та 373,9км. 

вуличних водопровідних мереж. 

Водопостачання на одного мешканця району за добу склало в середньому 

0,092 куб.м. (92 л.) води. Всього використано 1117,9 тис.куб.м. води за рік. 

Водовідведення 

Центральне водовідведення збудоване лише в смт.Якимівка. Протяжність 

каналізаційних мереж складає 18 км. 

Існуючі очисні споруди Якимівки працюють з перевантаженням, тому 

працюють неефективно. Потужність їх 0,7 тис.куб.м. стоків за добу. 

 Діючі тарифи на послугу водовідведення становили для населення 25,14 

грн.,  для бюджетних установ – 31,46 грн., для інших споживачів – 36,78 грн.   
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Побудовані в минулі роки очисні споруди каналізаціі застарілої  

технології в смт. Якимівка не забезпечують очистку стоків до норм гранично  

допустимих концентрацій та скидів, працюють неефективно та потребують  

реконструкції або модернізації.   

Перекачку стоків здійснюють 3 каналізаційні насосні станції, на яких 

встановлено 6 насосних агрегатів. 

Майже 80% каналізаційних мереж Якимівки знаходиться в аварійному  

стані.  

Щорічно на каналізаційних мережах виникає велика кількість поривів. 

Експлуатацію каналізаційних мереж ускладнює те, що через постійний 

дефіцит коштів, мережі перекачки стоків побудовані з однією ниткою напірних 

колекторів, тобто без аварійного запасу.  

За такою системою транспортування стоків у процесі експлуатації 

неминучі періодичні скиди неочищених стоків у водойми при аварійних 

зупинках КНС та розривах на напірних колекторах.  

В 2017 році виділені кошти обласного бюджету на об’єкт «Реконструкція 

очисних споруд каналізації смт. Якимівка (розробка проектно-кошторисної 

документації)» у сумі 146,488 грн.  

 Центральна каналізація в смт. Кирилівка відсутня.  

З метою вирішення питань поліпшення екологічної ситуації в курортній 

зоні на узбережжі Азовського моря, необхідне будівництво очисних споруд в 

смт. Кирилівка потужністю 5 тис.куб.м. стоків за добу. 

Теплопостачання  
По території району для забезпечення тепловою енергією житлового 

фонду, соціальних і комунально-побутових закладів нараховується 34 діючих 

котелень.  

Сумарна потужність котелень складає 51,006 Гкал тепла за годину. 

Всі селища та села району недостатньо забезпечені потужностями по  

виробленю  теплової енергії в обсягах, необхідних для забезпечення населення  

та  соціально-побутової сфери послугами теплопостачання. 

Основні фонди замортизовані на 40%.  

Теплопостачання населення, бюджетної сфери та об'єктів соцкультпобуту  

в Якимівці забезпечує ТОВ «Якимтеплозбуд».  

В експлуатації підприємства знаходяться 9 котелень, які працюють на 

пелетах. 

Діючий тариф на послугу теплопостачання станом на 01.01.2018 року 

становив для населення 1223,4159 грн./Гкал або 31,9461 грн./м.кв.площі,  для 

бюджетних установ – 1421,752 грн./Гкал або 37,52 грн./м.кв.площі, для інших 

споживачів  - 2053,30 грн./Гкал або 53,62 грн./м.кв.площі. 

Газифікація  
Газифікація району почалась після введення в дію в 1995 році 

газопроводу високого тиску Новомиколаївка Мелітопольського району - 

Якимівка протяжністю 47,1 км. Якимівська газорозподільча станція 

розташована  в смт. Якимівка.  
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За період газифікації газифіковано в смт.Якимівка 1523 квартири у 

багатоповерхових будинках, та 2941 будинок приватного сектору. 

Прокладено 222,7км.газорозподільчих та 124,2км дворових мереж, 

залучені до природного газу котельні житлового масиву смт.Якимівка. 

Постачальником природного газу для теплозабезпечення в Якимівському 

районі є ДК «Газ України». 

Крім споживання природного газу для теплозабезпечення, здійснюється 

споживання природного газу для побутових потреб населення смт.Якимівка, 

таких сіл як Володимирівка, Новоданилівка, В.Тернівка, Ленінське, 

Радивонівка, Вовчанське, Шелюги та М.Тернівка. Постачальником природного 

газу в Якимівському районі є ТОВ «Запоріжгаз Збут» 

Житловий фонд  
Житловий фонд Якимівського району складається з 12875 приватних  

будинків, з яких 108 - багатоквартирних будинків. Зі 108-ми багатоквартирних 

будинків в смт.Якимівка: 59 - багатоповерхові, з яких             13 будинків 

п’ятиповерхові.  

Балансова вартість житла 30,0 млн.грн., фізичний знос складає 14%. 

60 будинків обладнані водопроводом та каналізацією, 50 – газифіковані, 

гаряче водопостачання в районі відсутнє. 

 Кожний третій будинок потребує капітального  або  поточного  ремонту.  

Загальний житловий фонд в районі станом на 01.01.2018 року склав 784,7 

тис. кв.м., з якого 756,0 тис. кв.м. – приватне та приватизоване житло, 23,3 тис 

кв.м. знаходяться у державний, комунальний, колективний власності.  

Обслуговування житлового фонду смт. Якимівка здійснює ТОВ 

«Акимжилсервіс».  

Рівень тарифів на комунальні послуги смт. Якимівка станом на  

01.01.2018 року: 

   Послуги водопостачання  за 1 куб.м.: 

- для населення – 11,19 грн.; 

- для підприємств –  14,49 грн; 

- для бюджетних організацій – 13,49 грн.; 

   Послуги водовідведення за 1 куб.м. стоків: 

- для населення – 25,14 грн.; 

- для підприємств – 36,78 грн; 

- для бюджетних організацій – 31,46 грн. 

   Послуги  опалення: 

 - для населення:  за 1 Гкал  – 1223,4159 грн.;  

      - для підприємств: за 1 Гкал –2053,30 грн., 

- для бюджетних організацій: за 1 Гкал  – 1421,752  грн. 

Проблемні питання в цій галузі:  

- низька платоспроможність населення; 

- дія тарифів по оплаті за користування житлово-комунальними 

послугами, які не покривають повних витрат по наданню цих послуг;  
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- здешевлення виробництва комунальних послуг шляхом реконструкції 

підприємства. Однак, існуюча база підприємства енергоємна і її реконструкція 

потребує значних фінансових витрат; 

- тривала відсутність достатнього фінансування житлово-комунальної 

галузі призвела до практично повного зношення водопровідних і теплових 

мереж, житлового фонду, які потребують постійних значних витрат для 

проведення ремонтів.  

 

Розрахунки за енергоносії 
 

Пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку району в 

2017 році було підвищення енергоефективності виробництва та 

енергозбереження. 

Споживачами Якимівського району за 2017 рік спожито електроенергії на 

188505,945 тис.грн, вироблено спожитої електроенергії – 112984419 кВтч. Сума 

боргів за електроенергію станом на 01.01.2018 року становила 11736,96 

тис.грн., з яких борг сільгоспспоживачів склав 86,9 тис. грн., населення 6024,7 

тис.грн.,  підприємств житлово-комунального господарства 1742,2 тис.грн..(в 

т.ч. водоканал – 709,7 тис.грн..), промислові підприємства – 5,3  тис.грн., 

бюджетні організації – 1680,6  тис.грн..(в т.ч. місцевий бюджет – 10,3 тис.грн., 

державний – 1670,3 тис.грн..),  інші споживачі 2197,3 тис.грн. 

За даними Якимівського РЕМ реалізовано  електричної енергії всього у 

2017 році на суму 188505,945 тис.грн..  

Бюджетними установами та організаціями Якимівського району з початку 

2017 року спожито природного газу 0,074 млн. куб. м., на загальну суму 741,9 

тис. грн (місцевого бюджету – 644,7 тис.грн., державного бюджету – 97,3 тис. 

грн..). Сплачено за природний газ бюджетними установами та організаціями 

Якимівського району 745,1 тис. грн (місцевого бюджету – 647,8 тис. грн., 

державного бюджету – 97,3 тис. грн..).   

За даними ПАТ «Запоріжгаззбут» заборгованість бюджетних установ 

району станом на 01.01.2018 року склала 15,2 тис.грн. 

Населенням Якимівського району з початку 2017 року спожито 

природного газу 6,601 млн. куб. м., на загальну суму 45670,8 тис .грн.. 

Сплачено за природний газ населенням Якимівського району 41716,0 тис. грн 

(у тому числі сплачено безпосередньо населенням – 11559,2 тис. грн. (що 

становить 85% від спожитого газу), субсидії – 28452,5 тис. грн. ( 95%), пільги – 

1704,2 тис. грн.( 76% .)). Борг за спожитий природний газ з початку 2017 року 

склав   безпосередньо населенням – 1983,3 тис. грн., субсидії – 1427,7 тис. грн., 

пільги – 543,9 тис.грн.. 

 Опалювальний сезон в Якимівському районі 2017-2018 років розпочато 

вчасно. 

 

8. Транспорт та зв’язок 
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Район перетинають дві автомобільні дороги державного значення 

Харків-Сімферополь протяжністю 35 км. та Маріуполь-Одеса протяжністю 13 

км, а також залізнична дорога зі станцією Якимівка. 

На території сільських та селищних рад Якимівського району 

розташовано 454,927км. внутрішньогосподарських доріг збудованих 

господарствами - сільгоспвиробниками, це 278 об’єктів вулиць і доріг. 

Важливе значення для району має автодорога Якимівка - Кирилівка 

протяжністю 41,6 км. 

 На території району розташовано 293,868 км. доріг з твердим покриттям, 

або 68% від загальної протяжності автошляхів. 

В районі працює дві автостанції – в смт. Якимівка та смт. Кирилівка. 

Транспортне пасажирське обслуговування населення району (приміські та 

міжміські маршрути) здійснюється через основні автостанції. 

 Крім того, в районі проходили ряд транзитних міжрайонних та 

міжобласних автобусних маршрутів, які також охоплювали майже всі населені 

пункти району.  

Існуюча в районі мережа автобусних маршрутів задовольняє попит 

населення в пасажирських перевезеннях.  

Район перетинає залізнична дорога зі станцією Якимівка, яка надає 

послуги з  пасажиро - та  вантажоперевезення.  

Крім того, на залізниці, що проходить через с.Дружба  Якимівської ОТГ, 

розташована зупинка перегін 1267-ий кілометр, яка обслуговує лише 

пасажироперевезення на приміських електропоїздах. 

Довжина залізниці по території району становить 35 км.  

Забезпеченість населення району основними домашніми телефонними 

апаратами на 100 сімей складає 30,6 телефонів, в тому числі міське населення 

(смт. Якимівка та смт. Кирилівка) – 45,5 телефонів, сільське населення – 22,7 

телефонів. 

Кількість зафіксованих користувачів мережі Інтернет за оперативними 

даними складає близько 2338 абонентів. 

На території району знаходиться 5 джерел неіонізуючого 

випромінювання, з яких ДТУ СП „UMS” – 2, „Київ-Стар” – 5, які забезпечують 

мобільний зв’язок в районі. 

У звітному році підприємствами зв’язку споживачам району надано 

відповідних послуг більш як на 8,0млн.грн.. 

Серед місцевих засобів масової інформації, які працюють в районі, 

функціонують КП „Редакція районної газети „Слово трудівника” з тиражем 

2754 примірники, та газета Кирилівської селищної ради «Кирилловка» з 

тиражем 1800 примірників.  

 
 

9. Торгівля та послуги 

На території Якимівського району станом на 01.01.2018 року діють 355 

підприємств роздрібної торгівлі, 26 підприємств ресторанного господарства, 4 

ринки . 
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 Слід зазначити, що більшість підприємств почнуть діяти у літній 

оздоровчій сезон 2017 року, ця кількість досягає більш 800 підприємств.  

На території району працюють магазин „Ветеран”, мінімаркети „Харчі” 

та „Економ +„ з продажу продовольчих товарів малозабезпеченим, ветеранам 

війни, ветеранам праці, інвалідам, дітям війни, пенсіонерам та іншим 

громадянам. 

Ринки району задовольняють потреби як суб’єктів господарювання для 

здійснення реалізації продукції без обмежень асортименту та кількості, так і 

населення для її придбання і користування. На ринках постійно діє  

ветеринарно-санітарні лабораторії, які забезпечують контроль за якістю 

сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного походження, що 

реалізується на продовольчих ринках. 

Щоденно та щомісячно проводиться моніторинг цін на хліб та 

продовольчі  товари з метою недопущення безпідставного підвищення цін. 

Обсяг товарообороту роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації за 

січень - вересень 2017 року складає 165,0 млн.грн., щодо минулорічного 

періоду темп росту становить 92%.  

За період 2017 року підприємствами та організаціями району реалізовано 

послуг споживачам на 46,8 млн. грн.,  що в порівнянні з 2016 роком  складає 

103%.  

Основними завданнями у сфері розвитку споживчого ринку товарів і 

послуг є: сприяння розвитку сучасної мережі та інфраструктури оптової і 

роздрібної торгівлі, ліквідація стихійної торгівлі на всій території району, 

створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції 

безпосередньо її виробниками, розвиток побутових послуг у сільській 

місцевості, розвиток сучасної телекомунікаційної інфраструктури, 

впровадження високорентабельних послуг зв’язку на базі нових технологій, 

оптимізація мережі пунктів поштового зв’язку. 

 

 

10. Фінанси та бюджет 
 

За  січень - грудень 2017 року  до консолідованого  бюджету 

Якимівського району    надійшло  136107,6 тис.грн.  власних доходів, що 

складає  111,3%  виконання   до річного плану . 

          По основним джерелам надходжень виконання загального фонду 

консолідованого бюджету району становить: 

 податок на доходи фізичних осіб –  41448,5 тис.грн (108,6 %), 

 податок на прибуток – 384,2  тис.грн.( 62,0 %) 

 податок на нерухоме майно, відмінне від зем.податку – 5782,9 т.грн. ( 

130,0 %),  

 плата за землю – 49135,3  тис.грн ( 110,1 %), 

 єдиний податок –  22242,7 тис.грн (118,9 %), 

 акцизний податок – 12060,7  тис.грн (90,3 %) 

 туристичний збір – 659,3 тис.грн.(163,6%), 
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 транспортний податок – 56,3 тис.грн.(75%). 

 орендна плата за майно комунальної власності –   706,8 тис.грн.(91,4 %) 

 інші надходження (24060300) – 715,6  тис.грн.( 125,8 %), 

 адмінштрафи – 89,5тис.грн.(166,8%) 

 державне мито -  47,0 тис.грн.(101,8 %) 

 плата за надання адміністративних послуг – 801,3  тис.грн (207,1 %) 

 Виконання доходної частини селищних та сільських бюджетів за 

власними доходами забезпечено на 112,4 %, при плані  83519,0 тис.грн., 

фактично надійшло 93880,3 тис.грн., сума додаткових надходжень становить 

10361,3 тис.грн.  Доходи районного бюджету виконано на 108,8 % або  

надійшло 42227,3 тис.грн., сума перевиконання становить  3423,6 тис.грн.  За 

2017 рік  планові обсяги доходної частини бюджету  виконано по всіх місцевих 

бюджетах району,  крім Давидівської сільської ради (89,4 %).  

Найбільший приріст власних  доходів становить до бюджетів 

Радивонівської сільської ради (на 26,9 %), Розівської сільської ради (на 23,2 %), 

Атманайської сільської ради (на 21,8 %), Чорноземненської сільської ради( на 

19,0%), Кирилівської селищної ради(на 15,5%). Найнижчі показники зростання 

доходів в бюджетах Переможненської сільської ради (на 2,3 %),  

Володимирівської сільської ради (2,7%), Охримівської сільської ради (на 4,4 %) 

та Шелюгівської с/р( на 4,5%).  

 У порівнянні з аналогічним періодом минулого року дохідна частина 

бюджету району по власних  доходах загального фонду збільшилася на 

30453,1тис. грн., або на 28,8 %, зокрема, за рахунок податку на доходи 

фізичних осіб – 15025,8 тис. грн., (або на 56,9 %), плати за землю – 5074,1 тис. 

грн.,(на 11,5 %), єдиного податку – 5583,5 тис. грн.( на 33,5 %), податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельного податку – 2476,9 тис.грн. ( на 74,9 %), 

плати за надання адміністративних послуг – 466,5 тис.грн. або в 2,4 рази, інших 

надходжень – 422,0 тис.грн. або в 2,4 рази. Зменшились надходження  по 

податку на прибуток на  351,1  тис.грн, (або  на 47,7%), акцизного податку на 

225,4 тис. грн.(або на 1,8 % ), орендній платі за майно комунальної власності  

на 19,6 тис.грн., (або на 2,7 %) ,  частині    чистого прибутку комунальних п/п  

на 44,2 тис.грн. або на 79,6 %, плата за лісові ресурси на 5,6 тис.грн або 60,2%.  

За  2017 рік  видатки консолідованого бюджету району  склали 359513,3 

тис. грн.., з них оплата праці з нарахуваннями – 113591,9  тис. грн., або 46,4  % 

загального обсягу видатків без урахування трансфертів з державного бюджету. 

Трансферти населенню профінансовані на суму 114586,6 тис. грн.., на видатки  

за спожиті енергоносії і комунальні послуги направлено 17191,6 тис. грн..,  на 

продукти харчування – 2580,9 тис. грн. Кредиторської заборгованості  по 

захищеним статтям видатків на протязі року не було. 

 

11. Соціальна сфера 
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Середньомісячна  заробітна плата штатного працівника за 2017рік склала 

4842 грн. та збільшилась в порівнянні з минулим роком на 42 % . 

Станом на 01.01.2018 року заборгованість з виплати заробітної плати на 

підприємствах, в установах та організаціях, які розташовані на території району   

складає 1608,5 тис. грн ( Якимівський РЕМ – філія, яка підпорядковується ПАТ 

Запоріжжяобленерго). 

Протягом 2017 року проводилася робота з надання пільг у відповідності з  

діючим  законодавством:      житлово-комунальними підприємствами  надані  

пільги різним категоріям  на  загальну  суму 5,3 млн. грн., з них повернуто 

підприємствам 3,9 млн. грн., заборгованість складає 1,4 млн. грн.), виплачено 

готівку пільговикам на придбання твердого палива та скрапленого газу на 

загальну суму 0,98 млн. грн., заборгованість складає 0,07 млн. грн.      

Тривала робота з обслуговування пільгових категорій громадян: 81 особі 

видано технічні засоби реабілітації, 118 осіб отримали направлення на 

протезування, видано 98 пільгових посвідчень і довідок, 1160 довідок про право 

на пільги, 673 довідки про грошовий еквівалент пільг. 

 

Не реалізовано право громадян на пільговий проїзд міським і приміським 

автотранспортом, оскільки в зв’язку зі змінами в законодавстві фінансування 

пільгового проїзду покладено на місцеві бюджети, але кошти в районному 

бюджеті на фінансування пільгового проїзду не передбачались. 

Впродовж минулого року здійснювалися заходи з виконання районної 

програми надання матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах. Матеріальну допомогу отримали 166 громадян в розмірі 

50 % мінімальної пенсії. Загальна сума використаних з районного бюджету 

коштів складає 132,9 тис. грн. 

Тривала дія районної програми грошової компенсації за проїзд хворим, які 

потребують гемодіалізу, до місця здійснення гемодіалізу (м. Запоріжжя). 

Інвалідами надані проїзні документи на загальну суму 48,3 тис. грн., 

заборгованості з виплати немає. 

Протягом 2017 року проводилася робота щодо організації соціального 

захисту учасників антитерористичної операції в межах повноважень 

управління: надання пільг на житлово-комунальні послуги, забезпечення 

санаторно-курортного  оздоровлення, психологічної реабілітації, професійної 

адаптації. Всі учасники АТО, які отримали статус учасника бойових дій і 

перебувають на обліку управління, користуються відповідними пільгами за ЗУ 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 1 особа цієї 

категорії отримала санаторно-курортне оздоровлення, 9 учасників АТО 

отримали послуги з професійної адаптації на загальну суму 48,0  тис. грн. з 

державного бюджету, 25 осіб отримали компенсацію вартості розробки 

технічної документації  на земельні ділянки за рахунок коштів обласного 

бюджету на загальну суму 65,04 тис. грн., 9 членів сімей загиблих в АТО 

отримали компенсацію за виготовлення надгробка на могилах загиблих за 

рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 146,2 тис. грн. 
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Влітку минулого року на території району проводилася оздоровча 

кампанія для дітей і підлітків. У 2017 році райдержадміністрацією спільно з 

органами місцевого самоврядування, організаціями, установами здійснено 

заходи щодо оздоровлення та відпочинку дітей. За підсумками літньої 

оздоровчої кампанії охоплено оздоровчими послугами 3631 дитина шкільного 

віку, з них по категоріях діти, які потребують особливої соціальної уваги:  

49  - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають 

під опікою громадян району;  

63    -   діти-інваліди;  

599  -   діти з багатодітних та малозабезпечених  сімей;  

9    -   діти, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС;  

476  -   діти, які перебувають на диспансерному обліку;  

617  -  талановиті та обдаровані діти;   

238    -  діти працівників АПК та соціальної сфери села.  

На проведення оздоровчої кампанії залучено понад  491 тис. грн. 

бюджетних і позабюджетних коштів різних рівнів фінансування.  

На території району протягом 2017 року здійснювали діяльність 15 

дитячих закладів  оздоровлення та відпочинку, з яких 14 - заміського типу, 1 

санаторного типу, 20- з денним перебуванням (при ЗОШ району). 

У межах роботи щодо попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі 

людьми працівниками управління проводилися семінари з безробітними, які 

перебувають на обліку в районному центрі зайнятості (щомісяця по 1 на кожну 

тему). 

Протягом періоду з 25 листопада по 10 грудня минулого року в межах 

всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» управлінням було організовано 

проведення відповідних заходів. 

Протягом звітного періоду проводилися виплати відповідно до законів 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», 

«Допомогу сім'ям з дітьми», «Державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам», «Державну соціальну допомогу особам, не 

маючим права на пенсію, та інвалідам», виплати проведені своєчасно, 

заборгованість відсутня. Всього виплачено 54,6 млн. грн.        

Призначення житлових субсидій відбувається за Постановою КМУ № 848 

від 21.10.1995, за 2017 рік призначено субсидії на жкп на загальну суму 52,9 

млн. грн., заборгованість перед підприємствами складає 16,6 млн. грн., 

призначено грошову компенсацію за придбання твердого палива та 

скрапленого газу на суму 5,8 млн. грн., заборгованість складає 0,5 млн. грн. 

Станом на 01.01.2018 чисельність пенсіонерів району складає 9028 осіб. 

З початку року їх кількість зменшилась на 236 осіб. 

Протягом січня-грудня 2017 року призначено 357 пенсій мешканцям 

району, що більше на 29 ніж у 2016 році та складає 108,8%. 

Середній розмір пенсії призначеної у звітному році складає 1571,94 грн.  

Витрати на виплату пенсій за січень-грудень 2017 року склали 190,5 млн. 

грн., що на 13,9% більше ніж у відповідному періоді минулого року.  
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Забезпеченість власними коштами на виплату пенсій становить 27,0% (у 

минулому році 18,4%). 

В результаті перерахунку пенсійних виплат відповідно до Закону України 

від 03.10.2017р. №2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення пенсій" з 01.10.2017 року на 3,6 млн.грн. зросла 

середньомісячна потреба на виплату пенсій, або на 23,8%. 

Середній розмір пенсії зріс на 399,14грн. або на 25,7% в порівнянні з з 

початком року і станом на 01.01.2018 року в результаті осучаснення становить 

1953,14 грн.(середньомісячна заробітна плата в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року зросла на 1700,20 грн. або на 58,7% і станом на 

01.12.2017 року становить 4597,50грн.). 

Середній розмір пенсій складає 42,5% від середньої заробітної плати по 

району при нарахуванні з 01.01.2016 року 22,0% розміру єдиного соціального 

внеску, який спрямовується до ПФУ на виплату солідарних пенсій. 

Стаж середньостатистичного пенсіонера району складає 32,3 роки при 

27,9 у пенсіонерів, яким пенсію призначено у поточному році. 

При цьому, середній розмір пенсії пенсіонерів району зі стажем від 5 до 

20 років включно складає 1342,21 грн., що на 41,7%, або на 960,67 грн. менше 

середньої пенсії пенсіонерів зі стажем більше 35 років. 

Переважна більшість пенсіонерів - (59,8) отримує пенсію в розмірі від 

1000,0 грн. до 2000,0грн.; 

  21,5% пенсіонерів мають її розмір від 2000,0грн. до 3000,0грн.;  

  10,1% пенсіонерів отримує пенсію більше 3000,0грн.; 

    8,6% отримують пенсію менше 1000,0 грн. 

56,3% пенсіонерів району отримують доплати до мінімальних пенсій. 

Щомісячні витрати на виплату цих доплат складають 2,5 млн. грн. 

 

13. Стан ринку праці. 

 

Стан соціально-економічного розвитку району безпосередньо впливає на 

ситуацію та тенденції, що відбуваються на місцевому ринку  праці, головні 

складові якого  - зайнятість населення та безробіття, попит та пропозиції 

робочої сили. Вжиті заходи впливали на розвиток ситуації на місцевому ринку 

праці, забезпечили працевлаштування 34,3% безробітних, що перебували на 

обліку в Якимівському РЦЗ за  2017 рік  . Не допущено  суттєвого зростання 

рівня безробіття в районі. На 01 січня 2018 року на обліку в районному центрі 

зайнятості перебуває 967 безробітних. 

Динаміка по основних показниках ринку праці за  2017 рік  в порівнянні з   

2016 роком  має  тенденцію на покращення. Так, на початок  2017 року  на 

обліку в районному центрі зайнятості перебувало 922 безробітних мешканців 

району (на 1 січня 2016 року було 987 безробітних), на протязі  січня-грудня  

ще  2032 чоловіка отримали статус безробітного (за  2016 рік  таких було 2030  

чоловік). Таким чином соціальними послугами центру  зайнятості за  2017рік  

скористалися   2954   безробітних.  За  2016рік соцпослуги були надані 3017 

безробітним. За  2017 рік при сприянні служби зайнятості працевлаштовано 
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1014 безробітних. За  2016 рік цей показник склав  1177  безробітних. 

Працевлаштовано за   2017 рік до набуття статусу безробітного 701 особа. За 

аналогічний період 2016 року до набуття статусу безробітного 

працевлаштовано 195 осіб. Загалом за сприянням Якимівського РЦЗ отримали 

роботу у 2017 року -1715 осіб ,в 2016 році -1372 особи. З метою підвищення 

конкурентоспроможності 377 безробітних  протягом року пройшли професійне 

навчання, здобувши затребувані на місцевому ринку праці професії, що 

дозволило 370 з них працевлаштуватися. 

     За останні чотири роки кількість вакансій, які роботодавці подають до 

районного центру зайнятості, суттєво не змінилася (  в 2014 – 1222, в 2015 – 

1227,в 2016 - 1358). Таким чином говорити про те, що в Якимівському районі 

немає роботи, не можна.  

     Структура вакансій в професійному розрізі виглядає таким чином. 

Найбільша кількість вакансій – 370 – пропонувалася  на найпростіші професії с 

середньою зарплатою 3200 грн. на місяць. 426 вакансій в минулому році було 

для робітників з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою 

устаткування, складання устаткування та машин, з середньомісячною 

зарплатою 3300 грн.; 349 вакансія для працівників сфери торгівлі та послуг з 

зарплатою 3400 грн.; 91 вакансія для фахівців з середньою зарплатою 3700 грн.; 

71 вакансій минулого року було для державних службовців, керівників та 

менеджерів с середнім рівнем зарплати 3800 грн. 

    Найбільшу питому вагу в господарському комплексі району представляє 

аграрний сектор. Відповідно й найбільша кількість працевлаштованих 

працівників була в 2017 році на заявлені вакансії  до сільськогосподарських 

підприємств різних форм власності. Так, 45 робітників були працевлаштовані 

протягом року до ТОВ «Агро-Давидівка , 43- до ТОВ «Україна», 29 – до ТОВ 

«Орхідея», 24 – до ТОВ «Тварія»,  23 – до СФГ «Істок» ,22 - до ПП «Аскон»,  26 

– до міжрайонного управління водного господарства. ТОВ «Якимтеплозбуд» 

працевлаштувало 72 працівника,ТОВ «Акімжилсервіс» -29 працівників,ПП 

«Азовкомсервіс» - 23 працівника. 

        З метою зняття соціальної напруги серед громадян, що тимчасово  

залишилися без роботи, Якимівським РЦЗ на виконання  розпоряджень голови 

Якимівської райдержадміністрації  №16   від 25.01.2017 «Про схвалення 

переліків видів оплачуваних громадських робіт на 2017 рік»  та №11  від 

16.01.2017  «Про організацію громадських робіт в Якимівському районі на 2017 

рік» було  укладено договори  з селищними та сільськими радами щодо  

 залучення  безробітних до суспільно-корисної праці в  2017 році, складено 

кошториси на проведення громадських робіт. Загалом в населених пунктах  2 

селищних та  11 сільських рад в оплачуваних громадських роботах протягом  

березня-грудня  взяли участь  240 безробітних, на заробітну плату яких загалом 

було спрямовано 359,5 тис.грн.,  179,75 тис. грн. з яких – кошти Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, а 179,75 тис.грн. – кошти місцевих бюджетів селищних та сільських 

рад. 
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     На всі види соціальних послуг,  що їх надає районний центр зайнятості 

у відповідності  з нормами   Закону  України «Про зайнятість населення»,  з  

Фонду загальнообов’язкового  державного  соціального страхування на випадок 

безробіття  в 2017 році  витрати склали  11 млн.877 тис. грн., 80%  з яких,  або 9 

млн. 426 тис. грн.  складає виплата допомоги по безробіттю. 

      З  початку року на нові робочі  місця до 10 роботодавців  

працевлаштовано 20   безробітних з компенсацією роботодавцям  єдиного 

соціального внеску, в тому числі 4 чоловік працевлаштовано до ТОВ «Млаз».  

Загальна сума компенсації в 2017 році склала 144 тис. грн. 

      Серед тих, хто розпочав минулого року  власну  справу – 3 колишніх  

безробітних, які отримали  для цього допомогу по безробіттю одноразово на 

загальну суму 106,3 тис.грн.  Найбільш  поширеними   напрямами  організації  

підприємницької діяльності  за  видами  в 2017  році  були фермерство,  

надання бухгалтерських послуг.  Практика  показала, що  це  реальні  резерви  

збільшення  робочих  місць,  зокрема  для  розширення  сфери праці для жінок, 

молоді та мешканців села. Не припиняється  професійна  орієнтація  молоді  на  

здобуття  робітничих  професій. 

           Станом на 01.01.2018 року на обліку в центрі зайнятості перебуває 3 

вимушених переселенців. За  2017 рік працевлаштовано трьох переселенців .   З 

74 перебувавших на обліку демобілізованих учасників АТО - 23 чоловіка 

працевлаштовано, 2 розпочали власну справу, зараз на обліку перебуває 13 

чоловік вказаної категорії. 

 

14. Малий та середній бізнес 

 

Активну участь в економічному та соціальному розвитку району беруть 

суб’єкти малого підприємництва. 

Мале підприємництво залучається до вирішення питань інвестування 

галузей економіки і наповнення внутрішнього ринку району 

конкурентноспроможними товарами, в першу чергу товарами виробництва 

місцевих товаровиробників. 

В результаті проведеної роботи з реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності, а також від оподатковування їх діяльності, в доход бюджету 

надійшло за  2017 рік  27085,4 тис. грн., що складає 19,9 % від загального 

обсягу власних доходів бюджету.  

  В районі функціонує 223 малих підприємств зі штатною численністю 1,2 

тис. працівників, 8 середніх підприємств, де працює 522 працівника та 1431 

підприємців – фізичних осіб. 

 Фонд оплати праці працівників середніх підприємств складає 20 млн. 

грн.., малих – 44,9 млн. грн. 

 На території Якимівського району діють 355 підприємств роздрібної 

торгівлі, 26 підприємство ресторанного господарства та 37 підприємств 

побутового обслуговування, 4 ринка. 

 Відділом надання адміністративних послуг Якимівської 

райдержадміністрації надається 54 видів адміністративних послуг. Надання 
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адміністративних послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про 

адміністративні послуги». Ведеться співпраця з відділом Держгеокадастра в 

Якимівському районі, відділом містобудування та архітектури та Якимівським  

РС УДМС України в Запорізькій області. За рік зареєстровано 9036 звернень, 

надано 8641 послугу, відмовлено – 568. 

Поряд з проведеною роботою існує ряд недоліків і проблем, як 

об’єктивних, так і суб’єктивних, які негативно впливають на забезпечення 

належного розвитку малого підприємництва. Так, через недостатність 

фінансових коштів в районі, практично неможливо передбачити в місцевих 

бюджетах в необхідному обсязі кошти на фінансову підтримку малого 

підприємництва. 

Крім того, обмежені можливості одержання кредитних коштів, проблема 

збуту товарів і послуг, тощо ускладнюють роботу підприємців і негативно 

позначаються на їх діяльності. 

 Для поліпшення умов роботи працівників зайнятих у малому бізнесі, в 

районі проводиться певна робота щодо сприяння обслуговуючим установам та 

організаціям з метою якісного і швидкого обслуговування підприємців. 

 Так, станом на 01.01.2018 року діяли: 3 філії страхових організацій, 

працювали 4 філій банківських установ, 2 кадастрових бюро, 1 кредитна спілка, 

2  громадські організацій підприємництва та Відділ з надання адміністративних 

послуг Якимівської райдержадміністрації. В районі працює координаційна рада 

з питань розвитку малого та середнього підприємництва, на засіданнях якої 

піднімаються питання щодо розвитку цієї сфери.  

 Суб’єкти малого підприємництва залучались райдержадміністрацією у 

проведенні та участі у торгах (тендерах) по закупівлі товарів і робіт за 

бюджетні кошти.  

 

14. Освіта 
 

На території Якимівського району функціонує 20 загальноосвітніх 

навчальних закладів. Загальний  контингент учнів на кінець 2017 року складає 

3193 чол. З 650 учнів, що потребують підвезення з 22 населених пунктів до 14 

шкіл району підвозяться всі. Сім шкіл – Атманайська, Розівська, 

Новоданилівська, Переможненська, Чорноземненська та  Великотернівська, 

Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснюють підвіз  шкільними 

автобусами.  

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів за мовами навчання 

розподіляється наступним чином: 17 україномовних (2608 учнів);                                          

3 російськомовні (585 учнів).  

У всіх загальноосвітніх закладах діти навчаються в однозмінному режимі, 

постійно проводиться робота щодо повного охоплення навчанням всіх дітей 

шкільного віку. 

Охоплення дітей і підлітків загальною середньою освітою протягом 2017 

року склала 100 %; 

В 2017 році охоплення дітей дошкільною освітою становило 88,4%.  
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 В районі у 2017 році функціонували два позашкільні навчальні заклади 

в галузі освіти Будинок дитячої та юнацької творчості та Дитячо-юнацький 

клуб фізичної підготовки. Позашкільною освітою охоплено   842 дитини. 

Створений і діє єдиний інформаційно-освітній простір району, який 

входить в інформаційну систему управління освітою Запорізької області. 

Здійснюється робота щодо оновлення даних в єдиній державній 

електронній базі з питань освіти. 

          Залишається ряд  проблем, що потребують негайного вирішення:  

          - необхідність створення районної соціально-психологічної служби 

системи освіти, 

          - подальша комп’ютеризація сільських шкіл, для чого необхідно 

відповідне  бюджетне та позабюджетне фінансування;  

          - застаріла матеріально-технічна база шкіл, вирішення її можливе  

шляхом залучення додаткових бюджетних та позабюджетних коштів на 

приведення  у відповідність до потреб  зазначеної бази навчання; 

          - впровадження максимального режиму економії у використанні 

фінансових і матеріальних ресурсів, енергоносіїв та комунальних послуг; 

- недостатність кваліфікованих кадрів  на селі через низькі прожиткові 

можливості в сільській місцевості; 

- недостатність фінансування на необхідні ремонти будівель, 

опалювальних систем, приміщень сільських закладів освіти. 

 

15.Охорона здоров’я 

 

Мережа лікарняних закладів Якимівського району складається з : 1 - 

Центральної районної лікарні, 10 – амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини, 9 – фельшерсько-акушерських пунктів та 12 фельшерських пунктів. 

Населення Якимівського району на 100% забезпечено амбулаторно-

поліклінічними установами. 

Забезпеченість медичним персоналом склала: лікарями  – 32,75 штатних 

посад, фактично зайнято 20,5, вакансія – 12,25,  що становить 62,6% 

укомплектованості; середнім медперсоналом – 91 штатна посада, фактично 

зайнято 81,5, вакансія – 9,5,  що становить 89,6% укомплектованості медичним 

персоналом; молодшим медперсоналом – 27,5 штатних посад, фактично 

зайнято 27,5, вакансія – 0,  що становить 100% укомплектованості молошим 

медичним персоналом.  

Вжиті заходи щодо покращення якості медичної допомоги населенню, 

забезпечення пільгової категорії громадян безкоштовними ліками, забезпечення 

стаціонарних хворих щоденним  харчуванням. 

Пільгові категорії громадян одержували рецепти на безкоштовні 

медикаменти в межах виділених бюджетних асигнувань  

Одним з пріоритетних напрямів Програми реформування охорони здоров”я, 

організаційне та фінансово-економічне розмежування первинного та 

вторинного рівнів надання медичної допомоги. 
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 Медичну допомогу населенню району надають 2 медичні заклади з 

потужністю 735 відвідувань у зміну на 172 ліжка цілодобового перебування 

хворих у стаціонарі. 

 Практика придбання сучасного медичного обладнання розпочата у 

минулому році, продовжується у поточному році, видатки збільшились на 217 

відсотків і складають 1,4 млн. гривень. 

 На придбаному новому арткоспічному  обладнанні спільною бригадою 

хірургів проведена не одна успішна операція на суглобах. 

 В офтальмологічному  кабінеті районної лікарні функціонує сучасний 

авторефрактометр  - обладнання, яке дозволяє виявити патології зору навіть у 

трьохрічних малюків. 

 У 2017 році  профінансовані районні Програми по профілактиці 

захворювання на туберкульоз, сахарний діабет, СНІД, онкологію, 

імунопрофілактику, грошову компенсацію на транспортні послуги хворим, що 

потребують гемодіалізу. На реалізацію Програми виділено 500 тис. гривень. 

 Проведені поточні ремонти приміщень Якимівської районної лікарні, а 

також ряду приміщень сільської медицини. 

 Реалізовано проект реконструкції частини приміщення дитячого садка в 

селі Шелюги для лікарняної амбулаторії; виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на проведення реконструкції частини приміщення першого 

поверху Володимирівської ЗОШ під ФАП. 

 Проведені поточні ремонти Шевченківського, Таврійського, Петрівського 

ФАПів, Атманайської, Радивонівської, Переможненської, Давидівської, 

Новоданилівської лікарняних амбулаторій, Чорноземненського, Юріївського, 

М.Горьківського фельдшерських пунктів. 

 Придбано меблів, оргтехніки, обладнання на загальну суму 410 тис. 

гривень. 

 Витрачено коштів на невідкладну медичну допомогу та придбання ліків 

на суму 1 млн. 154 тис. гривень, в тому числі видано пільгових рецептів на 355 

тис. гривень. 

 На реалізацію Урядової програми «Доступні ліки» район отримав 717 тис. 

гривень. Сімейними  лікарями виписано 11 тисяч 258 рецептів, з яких 

відпущено в районній  аптеці 9 тисяч 393 рецепта на суму більше 577 тис. 

гривень, що складає 81%  від запланованих коштів. 

       Особлива увага приділяється якості профілактичних оглядів населення, 

насамперед цільових профілактичних оглядів населення на ВІЛ-

інфекцію/СНІД, цукровий діабет, онкологічні, серцево-судинні та серцево-

мозкові захворювання. 

Проблемними питаннями в районі є:  

       - пошук додаткових джерел фінансування для придбання медичного 

обладнання, інвентаря, рентгенплівки з метою надання населенню району 

спеціалізованої  медичної  допомоги; 

          - забезпечення медикаментами первинної ланки медичних закладів 

(амбулаторії, ФАПи) та відділень швидкої медичної допомоги  для надання 

населенню району екстреної медичної допомоги; 
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          - зміцнення матеріальної бази первинної ланки медичних закладів для 

надання медичної допомоги населенню (амбулаторії, ФАПи); 

           - проведення основних ремонтних робіт лікарняних приміщень; 

 -впровадження максимального режиму економії у використанні 

фінансових і матеріальних ресурсів, енергоносіїв та комунальних послуг; 

- недостатній розвиток мережі закладів охорони здоров’я;  

 - недостатність кваліфікованих кадрів лікарів і середнього медичного 

персоналу на селі через низькі прожиткові можливості в сільській місцевості; 

-забезпеченість житлом лікарів за направленням ДОЗ; 

-придбання санітарного транспорту; 

-придбання медобладнання, медінструментів. 

 

 

16. Культура  
 

 В Якимівському районі мережа закладів культури залишається 

незмінною, функціонують 47 установ культури, з них: 21 клубна установа 

(районний будинок культури, 2 селищних будинки культури, селищний 

культурно-спортивний комплекс «Скіф»,  12 сільських будинків культури та 5 

сільських клубів), 22 бібліотеки об’єднані центральною районною бібліотечною 

системою, 3 дитячі музичні школи та їх 3 філії, районний історико-краєзнавчий 

музей. Також в районі існують 8 музеїв на громадських засадах, один з яких 

тимчасово не працює.  

         Діяльність закладів культури  Якимівського району спрямована на 

удосконалення культурного обслуговування населення, естетичного виховання 

дітей та молоді, розвиток самодіяльної народної творчості, удосконалення 

бібліотечного обслуговування, туристично-рекреаційної сфери. 

           В районі 90 майстер займається декоративно-прикладним мистецтвом. 

Організовано та проведено 62 виставки майстрів декоративно-прикладного 

мистецтва, які переглянуло 21503 глядача, із них для дітей 8, із них дітей 1463.  

        Звання «народний» і «зразковий» мають 7 самодіяльних колективів. 

        В закладах культури району функціонує 161 клубних формувань за участю 

1408  чоловік: з яких, 84 - для підлітків, за участю в них 819 дітей. Діють 11 

оркестрових і інструментальних, 58 вокально-хорових, 32 хореографічних, 50 

театральних колективи. 

       На розвиток культури району у 2017 році було виділено 19893,9 тис. 

грн. бюджетних коштів з урахуванням сільських установ культури. Видатки по 

галузі «культура» із районного бюджету освоєні у сумі 19893,9 тис. грн., що на 

8278,8 тис. грн. більше в порівнянні з попереднім роком.       

    В трьох дитячих музичних школах і трьох філіях навчається  438 дітей. 

Згідно з діючим законодавством, 102 дитини отримують позашкільну освіту 

безкоштовно, з них: 71 – з багатодітних сімей, 4 – інваліди, 10 – позбавленні 

батьківської опіки, 5 – з малозабезпеченої сім’ї. 

Функціонують такі відділи: музичний (фортепіано, скрипка, акордеон, 

гітара, бандура, духові інструменти);  сольного співу (академічний та 
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естрадний); музичного мистецтва естради (синтезатор, ударні інструменти, 

струнні); хореографії (народно-сценічний та класичний танці); образотворчого 

та театрального мистецтва. 

Вихованці та викладачі шкіл беруть участь в районних культурно-

мистецьких заходах, в обласних, республіканських, міжнародних конкурсах та 

фестивалях.  

         В дитячих музичних школах працюють 34 викладача в т.ч. 50% - з вищою 

освітою – 17, з них 17 - мають освіту за фахом.  

        До структури КЗ «Якимівська районна централізована бібліотечна 

система»  входять 18 сільських, 2 селищні бібліотеки, районні бібліотеки для 

дітей та дорослих. 

Працюють в бібліотечній сфері 34 спеціаліста.  

 Протягом року послугами бібліотек району користуються  понад 14 364 

тисяч читачів, відвідування складають 79 028, книговидача – 254 668 

примірників. 

Бібліотеки району в цьому  році  отримують 55  назв періодичних видань, 

на які було виділено 8000 грн. з місцевого бюджету. 

Книжковий фонд бібліотек району складає 217070 тисяч друкованих 

одиниць. Всього, за 12 місяців поточного року, до бібліотек району надійшло  

2245 примірників на суму 75 287 грн. – з них: 613 примірників книг за рахунок 

державної програми «Українська книга», та наказу Міністерства культури 

України від 13.10.2016 №896 «Щодо здійснення придбання україномовних книг 

для поповнення фондів публічних бібліотек», на суму 48 257 грн.   

1632 примірника книг РЦБС даровані Запорізькою обласною бібліотекою 

та читачами бібліотек району.  

КЗ «Якимівський районний історико-краєзнавчий музей» діє з 26 грудня 

2006 року.  

Фонди музеїв на громадських засадах налічують 3253 експонати, з яких 

1934 (60%) належать до категорії оригінальних. За звітний період суттєвих 

надходжень до музеїв не відбулося. 

На обліку в Якимівському районі перебуває 125 памяток культурної 

спадщини, з яких 59 пам’яток археології, 30 пам’яток історії, 35 – нещодавно 

виявлених об’єктів археології , 1 пам’ятка монументального мистецтва. 

Всі пам’ятки історії і монументального мистецтва перебувають на балансі 

органів місцевого самоврядування. Продовжено роботу щодо паспортизації 

музейних предметів, паспортизації та картографуванню пам’яток історико-

культурної спадщини. Проводилися перевірки стану археологічних об’єктів та 

пам’яток історії.  
 

   Проблемні питання: 

-  комп’ютеризація бібліотечної системи ; 

-  поновлення бібліотечного фонду літературою; 

-  придбання спеціалізованої  комп’ютерної програми; 

- придбання сучасної бібліотечної техніки (столи, кафедри, виставки та 

інше); 
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- поточний ремонт будівлі районної бібліотеки; 

- заміна вікон і капітальний ремонт даху будівлі Якимівської дитячої 

музичної школи; 

- капітальний ремонт Якимівського районного будинку культури; 

- придбання музичної та звукопосилюючої апаратури; 

- заміна вікон дверей, поточний ремонт будівлі Якимівського районного 

історико-краєзнавчого музею. 

З метою дотримання  вимог нормативних актів з питань пожежної 

безпеки всі бібліотеки району потребують придбання протипожежних 

вогнегасників, а для покращення матеріально-технічного стану - 

конструктивної модернізації, придбання нових  меблів (столів, стільців,  

виставок, стелажів), поповнення бібліотечного книжкового фонду та 

збільшення витрат на оформлення періодичних видань. Гострим стоїть питання  

виведення бібліотек на сучасний рівень надання бібліотечних послуг та 

введення нових послуг (в тому числі і  адміністративних) за рахунок  

обов’язкової комп’ютеризації з підключенням інтернетзв’язку  та ін. 

 

 

17. Екологія 
 

Стан навколишнього природного середовища в районі в цілому 

залишається стабільним. 

 Здійснювалось виконання водоохоронних заходів, робіт по створенню 

захисних лісових насаджень на еродованих землях, вздовж водних об’єктів, 

полезахисних лісових смуг, заходів щодо збереження природних заповідників 

та заказників. 

 Однак, проблемними питаннями залишаються незадовільний стан 

очисних каналізаційних споруд в Якимівці, Кирилівці, руйнування берегів рік, 

лиманів та Азовського моря, відтворення Утлюцького лиману, очищення гирла 

Молочного лиману, поводження з твердими побутовими відходами, 

накопичення непридатних пестицидів, тощо. 

 Реалізація природоохоронних заходів в районі здійснюється із 

залученням коштів місцевих та обласного екологічних фондів. 

В 2017 році з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища виділено кошти (146,488 тис. грн.) на розробку проектно-

кошторисної документації «Очисні споруди каналізації смт. Якимівка 

Запорізької області – реконструкція»(розпорядник коштів управління 

капітального будівництва облдержадміністрації). В 2018 році буде продовжено 

роботу щодо реалізації вищезазначеного проекту та передбачено виділення 1 

млн. 550 тис. грн. з обласного бюджету. 

 Основними екологічними проблемами району є: 

-   очищення господарських та побутових стоків в смт. Якимівка.  

- забруднення рекреаційної зони неочищеними стічними водами в 

смт.Кирилівка, на території якого розташовано понад 300 баз відпочинку.  
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В літню пору чисельність жителів зростає до 3,0 млн.чол., очисні 

споруди відсутні і стічні води  вивозяться на полігон побутових відходів. Не 

вирішена ця проблема і в селах Алтагір та Охрімівка, що теж входять в 

оздоровчу зону району; 

- незадовільний стан полігонів побутових відходів смт. Кирилівка, смт. 

Якимівка, Радивонівської сільської ради; 

- погіршення екологічної ситуації навколо гирла Молочного лиману через 

його намулювання. Внаслідок штормової погоди гирло Молочного лиману в 

місці з'єднання з Азовським морем повністю заноситься піском. Припинення 

водообміну лиману з морем унеможливлює міграцію риби для нересту і 

загрожує її загибелі.  

Для поліпшення екологічного стану в Якимівському районі потрібно 

першочергово:  

- реалізація заходів відповідних загальнодержавних та регіональних 

екологічних програм; 

- оздоровлення басейну річок, поліпшення якості питної води, захист 

повітряного басейну від забруднення; 

- проведення заходів берегоукріплення, захист від підтоплення; 

- знешкодження і розміщення промислових та побутових відходів; 

- посилення контролю за дотриманням вимог природоохоронного 

законодавства при експлуатації полігонів побутових та промислових відходів, а 

також здійснення заходів по ліквідації стихійних сміттєзвалищ. 

. 
                            

 18. Основні проблемні питання 

економічного і соціального розвитку території 

 

- будівництво каналізаційних очисних споруд в смт. Якимівка 

потужністю 0,416 тис.м3 стоків за добу, що покращить соціальну і екологічну 

ситуацію в райцентрі та в цілому в районі;  

- будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання та каналізації в                   

смт. Кирилівка потужністю 5 тис.м3 стоків за добу, що вплине на поліпшення 

соціальної і екологічної ситуації в Кирилівській курортній зоні на узбережжі 

Азовського моря; 

- будівництво звалища побутових відходів в смт. Кирилівка площею 5 га., 

що покращить соціально-екологічну ситуацію курорту “Кирилівка” на 

узбережжі Азовського моря; 

- проведення робіт з очищення гирла Молочного лиману через його 

намулювання. Внаслідок штормової погоди гирло Молочного лиману в місці 

з'єднання з Азовським морем повністю заноситься піском. Припинення 

водообміну лиману з морем унеможливлює міграцію риби для нересту і 

загрожує її загибелі. Для запобігання масової загибелі риби необхідно 2-3 рази 

на рік проводити роботи з очищення гирла Молочного лиману, що можливо 

лише при централізованому фінансуванні; 
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- будівництво водоводу Шелюги-Кирилівка довжиною 25 км., що дасть 

змогу здійснювати водозабезпечення населення та гостей Кирилівської 

курортної зони якісною питною водою в повному обсязі; 

- будівництво водогону питної води від села Давидівка до села Атманай 

довжиною 20,8 км, вартістю 22,3 млн. грн., що дасть змогу здійснювати 

водозабезпечення населення якісною питною водою в повному обсязі; 

- будівництво магістральних газопроводів-відводів Якимівка-Кирилівка 

протяжністю 52 км., що дасть можливість забезпечити населення району та 

гостей курортної зони природним газом; 

- реконструкція водопровідних мереж в смт. Якимівка, що забезпечить 

населення райцентру в повному обсязі якісною питною водою та знизить 

обсяги втрат питної води при подачі її споживачам; 

- здійснення централізованої фінансової підтримки комунальних 

господарств, особливо сільських комунгоспів через відсутність у них техніки і 

матеріалів; 

- проведення робіт із проектування і будівництва полігонів для твердих 

побутових відходів (сміттєзвалища) на території району. 
 

 


