
  

 Паспорт 

 програми взаємодії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування Роздільнянського 

району на 2020 рік 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Роздільнянська районна державна адміністрація 

2. Розробник Програми Роздільнянська районна державна адміністрація 

3. 
Співрозробники програми 

(у разі наявності) 
- 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ фінансового – господарського  забезпечення 

Роздільнянська районна державна адміністрація та 

структурні підрозділи зі статусом юридичної особи 

публічного права Роздільнянської районної 

державної адміністрації: 

- Фінансове управління Роздільнянської РДА; 

- Управління соціального захисту населення 

Роздільнянської РДА; 

- Служба у справах дітей Роздільнянської РДА; 

- Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Роздільнянської РДА; 

5. Учасники Програми 

Роздільнянська районна державна адміністрація та 

структурні підрозділи зі статусом юридичної особи 

публічного права Роздільнянської районної 

державної адміністрації. 

6. Термін реалізації Програми 2020 рік 

6.1 
Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 
Виконується в один етап – 2020 рік 

7. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Районний бюджет та інші місцеві бюджети 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього: 

у тому числі: 

3 460 596 тис. грн. 

8.1 
коштів районного бюджету та 

інших місцевих бюджетів 
3 460 596 тис. грн. 

8.2 коштів інших джерел – 

  

 

 



  

Додаток  

до  рішення районної ради 

від «___» _______ 2020 року 

№ ______ 

 

Проєкт  

Програми взаємодії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування 

Роздільнянського  району на 2020 рік 

 

1. Загальні положення 

Програма взаємодії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування 

Роздільнянського району на 2020 рік (далі – Програма) створена у відповідності до статей 

14,15,35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини другої статті 11, 

пункту 16 частини 1 статті 43, частини другої статті 76 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 березня 1999 року N 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням 

органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» 

(враховуючи зміни і доповнення, внесені постановами Кабінету Міністрів України від 5 

липня 2004 року № 835, від 3 червня 2009 року № 549),  від 09.11.2016 № 787, Рішення 

Роздільнянської районної ради від 27 листопада 2018 року № 830 – VII «Про делегування 

Роздільнянській районній державній адміністрації повноважень Роздільнянської  районної 

ради Одеської області». 

Актуальність Програми 

Історично підтверджено, що відродження країни починається з регіонів. За сучасних 

обставин, які виникли в соціально-економічній сфері, особливої актуальності набула 

проблема поліпшення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо спільного управління територією. Тому на часі – створення передумов 

для формування в органах влади на місцях демократичної правової культури, а отже – 

спільної роботи в напрямі взаємодії. 

Зміни в законодавстві, розподіл державної власності між суб’єктами державного 

управління підтверджують об’єктивну необхідність орієнтації на районний рівень. Це 

пояснюється, по-перше, тим, що, насамперед, від економічних показників у районі залежить 

і економічний стан держави в цілому, від стану реформування в районі – хід реформ у 

державі; по-друге, в районі є всі необхідні структури, які забезпечують державне управління; 

по-третє, в районі представлені всі категорії населення. 

Сьогодні законодавча база дає змогу на районному рівні діяти ініціативно, вирішуючи 

державні та місцеві проблеми. Роль районної ланки управління зростає пропорційно до 

повноважень і кількості проблем, які необхідно розв’язати. Ось чому не менш важливим є 

зміцнення районної ланки управління, оволодіння керівниками і спеціалістами теорією і 

практикою управління регіонами в нових ринкових умовах. Враховуючи те, що район – 

багатоскладова система управління, модель управління території повинна відпрацьовуватися 

в кожному конкретному районі окремо. Це дасть можливість оптимізувати взаємодію 

керівної системи на місцях з об’єктами управління – державними структурами, 

підприємствами (промисловими і сільськогосподарськими), соціальною сферою, 

підприємцями, фермерами. 



  

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Якщо розглянути вертикальний зріз державного управління на рівні Роздільнянського 

району, то на перший план виступає взаємодія органів державного управління, тобто 

районної державної адміністрації (РДА) та органів місцевого самоврядування. 

У районі, крім районної ради, налічується 20 рад різних рівнів (1 міська рада 

районного значення, 1 селищна та 18 сільських), які відповідно до Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні” представляють інтереси територіальних громад (86 

населених пунктів району), здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження 

місцевого самоврядування 

Взаємовідносини між РДА та органами місцевого самоврядування базуються на 

виконанні делегованих повноважень та контролі за їх здійсненням. Провідне місце в системі 

методів діяльності райдержадміністрації належить плануванню, координації, контролю за 

виконанням рішень, роботі з кадрами тощо. 

Протягом 2019 року були проведені спільні засідання, колегії, семінари -95,  

райдержадміністрація приймала участь у роботі рад   –62, здійснювались виїзні прийоми – 

197,   участь у колегіях, апаратних нарадах у м. Одеса – 100. 

Протягом попередніх років значно покращилася робота райдержадміністрації та 

органів місцевого самоврядування по вирішенню конкретних питань розвитку економіки. Як 

результат, в районі, незважаючи на значну кількість непростих проблем, вдалося зберегти 

стабільність та створити умови для економічного розвитку.   

Пріоритети розвитку Роздільнянського району в 2019 році були сформовані на базі 

ключових положень Указу Президента України від 12.01.2015 року №5/2015 «Про Стратегію 

сталого розвитку «Україна – 2020», «Стратегії економічного та соціального розвитку 

Одеської області до 2020 року». 

Фінансове забезпечення визначених актуальних питань та основних завдань 

економічного і соціального розвитку району на 2020 рік було закладено в районному та 

місцевих бюджетах  з урахуванням основних заходів, передбачених у  районних програмах, 

за фінансової підтримки з державного бюджету, обласного бюджету  та інвестиційних 

ресурсів.  

 Роздільнянський район у 2019 році у цифрах до обласних показників – це: 

2,4% населення (станом на 01.10.2019 року); 

0.1% реалізованої промислової продукції (за січень-вересень 2019  року); 

2,6% виробництва м’яса по сільгосппідприємствах  (за січень-жовтень 2019  року); 

1,8% виробництва  молока по сільгосппідприємствах (за січень-жовтень 2019  року);    

1,1% поголів’я ВРХ по сільгосппідприємствам (за станом на 01.11.2019 року); 

1,1% поголів’я корів по сільгосппідприємствам (за станом на 01.11.2019 року); 

1,9% поголів’я свиней по сільгосппідприємствам (за станом на 01.11.2019 року); 

0,4% освоєних капітальних інвестицій (за січень-червень 2019 року); 

0,3% загальної площі прийнятого в експлуатацію житла (за січень-вересень 2019 року). 

 

Сільське господарство. 

Основу сільського господарства в районі становлять 1 державне та 32 приватних 

сільськогосподарських підприємств, 218 селянських фермерських господарств. Всього в 

районі працює понад 350 виробників товарної сільськогосподарської продукції. 

 Загальна площа земель Роздільнянського району становить 136,8 тис.га , в т.ч. землі 

сільськогосподарського призначення – 123,0 га (в т.ч. рілля – 91,0 тис.га), землі житлової та 

суспільної забудови – 3,4 тис.га, землі водного фонду – 1,1 тис.га, землі лісового фонду – 6,1 

тис.га, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони – 3,1 тис.га. 

 В 2019 році сільгосптоваровиробниками району проведено значний обсяг робіт по 

вирощуванню зернових колосових. В структурі посівних площ зернові займають 56%. 

Середня урожайність озимих зернових культур по району склала – 33,3 ц/га (2018 рік 



  

– 33,8 ц/га),  технічних культур: ріпак – 20,1 ц/га (2018 рік – 22,5 ц/га), соняшник -  15,5 ц/га 

(2017 рік – 16,5 ц/га). 

Завершили валовий збір з високою урожайністю ТОВ «Зоря» - середня урожайність 

зернових і зернобобових культур становить 32,4ц ц/га; ФГ «Палій» - урожайність  озимої 

пшениці становить 42 ц/га;ТОВ «Зоря-2011» - середня  урожайність  зернових і 

зернобобових культур  становить 35 ц/га., ТОВ «Обрій МТС» (50,0 ц/га). 

Такі  господарства як ТОВ «Бецилівське», СТОВ «Рздільнянське», ТОВ «Степове», 

ДП ДГ ім.Суворова, ТОВ «Промінь-12» закінчили  збирання ранніх зернових культур з 

урожайністью 30 ц/га. 

 Під урожай 2020 року в сільгосппідприємствах засіяно: 

- озимих зернових культур – 29100 га; 

в тому числі:  

- озимої пшениці - 22700 га;  

- озимого ячменя -  6400 га;  

Крім того, засіяно 6321 га. озимого ріпаку 

Всього в результаті паювання земель сільськогосподарського призначення кількість 

таких земельних ділянок (паїв) складає 11049,00 загальною площею 66677,55 га. З них 

близько 30% (21450 га) - самостійники тобто власники земельних часток (паїв), які 

обробляють самостійно.  

На протязі 2019 року райдержадміністрація спільно з Роздільнянським ОДПІ ГУ ДФС 

в Одеській області проводила потужну інформаційно-роз’яснювальну компанію з 

сільгосптоваровиробниками-самостійниками про необхідність сплати податку з доходів 

фізичних осіб за користування земельними ділянками, що призвело до збільшення сплати 

такого податку самостійниками удвічі.  

На постійному контролі знаходиться стан розрахунків за оренду землі. Станом на 

01.01.2020 року укладено 8360 договорів оренди землі, нарахована орендна плата в сумі 

65116,0 тис. грн., виконання договірних зобов’язань становить 99%. Розрахунки проводяться 

у грошовій формі.  

Протягом 2019 року проводились співбесіди з керівниками сільгосппідприємств та 

головами фермерських господарств, щодо збільшення ставки орендної плати за 

використання земельних паїв (часток). Якщо у 2018 році середня ставка орендної плати по 

району складала 4,7% від нормативно-грошової оцінки земельних ділянок  то за 2019 рік цей 

показник дорівнює 6,3%. Робота щодо підвищення ставки орендної плати ведеться постійно. 

За результатами проведених у 2019 році станом на 01.11.2019 року аукціонів продано 

права оренди 16 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності, розташованих  на території Роздільнянського району, загальною площею 268,5829 

га. Від продажу зазначеного права до сільських бюджетів надійшло 630132,75 грн. при 

середній ставці орендної плати 10,11 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» райдержадміністрацією укладено 

договори оренди на невитребувані земельні ділянки (паї) загальною площею 1281,95 га. До 

сільських бюджетів буде щороку надходити 2,705 млн.грн впродовж всього строку дії 

договорів оренди. Середня ставка орендної плати склала 8% від нормативно-грошової оцінки 

земельних ділянок. 

    Спеціалістами райдержадміністрації проведена роз’яснювально-консультативна 

робота з громадянами та органами місцевого самоврядування щодо державних програм 

підтримки в сільському господарстві. Так,  відповідно до державної програми 2801540 

«Державна підтримка галузі тваринництва»  розмір дотації на утримання молодняка великої 

рогатої худоби фізичним особам у 2019 році склав 478700,00 грн.  

Відповідно бюджетної програми 1201130 «Державна підтримка розвитку 

хмелярства, закладання молодих садів, виноградників і ягідників і нагляду за ними», 

Роздільнянська районна державна адміністрація в Одеській області за період 2019 року за 

рахунок субвенції з державного бюджету перерахувала на рахунок підприємства ТОВ 

«ТРЕЙДНАТС» код ЄДРПОУ 40576121 кошти у розмірі 2477700,00 грн.  



  

Наприкінці 2018 року  розроблено програму «Розвиток та підтримка тваринництва у 

Роздільнянському районі на 2019-2023 роки», якою передбачено часткову компенсацію з 

районного бюджету населенню за осіменіння корів та телиць в розмірі 165,53 грн. за одну 

голову.   

Підприємництво. 
За підсумками 2019 року зафіксовано позитивну динаміку кількості зареєстрованих 

суб’єктів підприємницької діяльності: темп абсолютного приросту юридичних осіб становив 

1,4%, фізичних осіб-підприємців – 0,7%. Станом на 01.01.2020 року кількість юридичних 

осіб становила 1088 од., фізичних осіб-підприємців – 2222 од 

Галузева структура малого підприємництва району свідчить, що переважна більшість 

суб’єктів господарювання здійснює діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі. 

Виробнича сфера району розвинута досить слабо, оскільки потребує більших інвестицій при 

наявності високих ризиків їх повернення. Виробнича діяльність підприємств малого бізнесу 

зосереджується, в основному, на виробництві харчових продуктів.  

Сфера послуг у районі представлена, здебільшого, фізичними особами-підприємцями, 

які забезпечують населення побутовими,  фармацевтичними та іншими видами послуг. 

Фізичні особи-підприємці становлять 70% від загальної кількості суб’єктів підприємництва. 

 У трудових відносинах з суб’єктами господарської діяльності – фізичними особами-

підприємцями перебуває більше 300 громадян. Мають місце факти використання у 

підприємницькій діяльності незареєстрованої найманої праці та виплати заробітної плати у 

«конвертах». З метою усунення цих негативних явищ здійснювалися цільові заходи щодо 

легалізації заробітної плати та робочих місць. В 2019 році продовжувалась робота районної 

комісії з питань легалізації зайнятості та доходів: на 6 засіданнях комісії було заслухано 56 

керівників підприємств та фізичних осіб-підприємців. В результаті спільних заходів 

районної державної адміністрації та контролюючих органів протягом 2019 року легалізовано 

52 робочих місць. Обсяг виявленої та легалізованої заробітної плати  складає 212,8 тис.грн, 

додатковий обсяг ПДФО, який надійшов в бюджет в результаті легалізації заробітної плати -

38,3 тис. грн. 

 Рівень середньомісячної номінальної заробітної плати, грн. 
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У ІІІ кварталі 2019 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати 

штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб  і 

більше) становив 8473 грн. і порівняно з відповідним періодом 2018 року збільшився на 2,1% 

Середньомісячна заробітна плата по району становить 90,4% до середнього рівня по області  

(9368 грн.). 

Житлово-комунальне господарство. 

Протягом 2019 року основну увагу в галузі житлово-комунального господарства було 

приділено питанням поводження з твердими побутовими відходами, будівництву і ремонту 

системи водопостачання, ремонту доріг, енергоефективності, підготовці та сталому 

проходженню опалювального сезону.  



  

На території Роздільнянського району налічується 27 сміттєзвалищ, загальною 

площею 35,31 гектара та потужністю 20,752 тис. тон ТПВ на рік. Всі сміттєзвалища 

паспортизовані. Проблемним питанням є визначення земельної ділянки під зберігання та 

захоронення твердих побутових відходів  селища Лиманське та села Кучургани.  

За 2019 роки було ліквідовано 70 стихійних сміттєзвалищ, загальною площею 

приблизно 2,0 га та вивезено 3086 куб.м. безгосподарських відходів.  

Протягом 2019 року в місті Роздільна запроваджено роздільне збирання твердих 

побутових відходів. На суму 59,0 тис. грн. придбано 15 контейнерів для роздільного 

збирання твердих побутових відходів.Також на розвиток сфери з поводження з ТПВ  по 

району витрачено 844,7 тис. грн, в тому числі  на оновлення парку спецтранспорту -708,0 

тис.грн.  

Послуги тепло-, водопостачання, водовідведення  та з утримання будинків, споруд і 

прибудинкових територій надають 12 комунальних підприємств.  

У січні-жовтні 2019 року населенню району нараховано до сплати за житлово-

комунальні послуги 16,0 млн.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх 

періодів, 14,8 млн.грн. (92,8% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів за 

отримані житлово-комунальні послуги станом на кінець жовтня 2019 року становила 5,2 млн. 

грн. 

Кількість ОСББ по району залишилась на рівні минулого року та становила 31 

об’єднання. Всі вони утворені в м. Роздільна. 

Фактичні обсяги фінансування  по програмі «Питна вода Роздільнянщини на 2009-

2020 роки» в 2019 році  становлять суму 11958,25 тис. грн. 

В 2019 році здійснено:  

 - капітальний ремонт системи водопостачання по 13 об’єктам протяжністю 28,108 км 

на загальну суму 7102,65 тис. грн ( Яковлівська с/р -3500,108 тис. грн , Кам’янська  

с/р-1718,25 тис.грн, Степанівська с/р-999,45 тис.грн, Бецилівська с/р -495,2 

тис.грн, , ,Щербанська с/р -151,65 тис.грн Старостинська с/р -146,0 тис. грн 

Кучурганська с/р-92,0 тис. грн),  

 -проведено поточний ремонт по 3 об’єктам протяжністю 2,25 км на загальну суму 

178,84 тис. грн ( Калантаївськаа с/р -119,0 тис. грн, Роздільнянська м/р -59,84 тис. 

грн,) 

  - капітальний ремонт башти Рожновського  та свердловин  по 2 об’єктам на загальну 

суму 826,55тис. грн (Роздільнянська м/р -530,0 тис. Буценівська с/р -296,55 тис. 

грн). 

 - придбано дві водонапірні башні Рожновського  та пробурено 2 свердловини на 

загальну суму 607,28 тис.грн  ( Камянська с/р-359,28 Старостинська с/р-248,0 тис. 

грн),  
 -придбано 13 глибинних насосів  та   на загальну суму  347,65 тис.грн ( Єреміївська 

с/р-74,0 тис. грн,  Калантаївська с/р – 58,17 тис. грн Виноградарська с/р-57,51тис. 

грн Роздільнянська міська рада 52,6 тис. грн, Степова с/р-30,25, тис. грн 

,Єгорівська с/р- 28,7 тис.грн,Буценівська с/р-23,32 тис.грг, Новоукраїнська с/р-

23,1тис. грн,) Бецилівською сільською радою придбано резервуар чистої води на 

суму 150,0 тис.грн. Єреміївською сільською радою проведена очищення резервуару 

чистої води та проведення дезінфекції на суму 74,9 тис.грн. Калантаївською 

сільською радою проведена заміні електричної мережі до водонапірної башні на суму 

208,1 тис.грн 

 Протягом 2019 року Роздільнянською міською радою проведено реконструкції 

майданчику для модуля системи знезалізнення води  та закуплено обладнання для 

нього на загальну суму  2467,55 тис. грн.        

 

Проведені роботи по енергозбереженню (заміна вікон) в Буцинівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів на загальну суму 360,0 тис.грн. (обласний бюджет – 197,07 тис.грн., районний – 

162,93 тис.грн), Болгарській ЗОШ І-ІІІ ступенів -169,80 тис.грн., Виноградарській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – 199,8 тис.грн., Яковлівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Роздільнянській ЗОШ І-ІІІ 



  

ступенів №2 - 187,6 тис.грн., Новоукраїнській ЗОШ І-ІІІ ступенів -147,8 тис.грн., Лиманській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 147,8 тис.грн. та  Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 147,8 тис.грн. 

Загальна сума коштів на заміну вікон в загальноосвітніх закладах складає 1527,22 

тис.грн.  

Проведено роботи по ремонту дахів шкіл: Павлівської ЗОШ – 190 тис.грн., 

Бурдовської ЗОШ – 585,7 тис.грн., Кам’янської ЗОШ - 1489,0 тис. грн. (ремонт даху та 

утеплення фасаду будівлі). Всього на суму 2264,7 тис.грн.  

            Фактичні обсяги фінансування заходів, які спрямовані на покращення житлово-

комунального господарства Роздільнянщини, в 2019 році становили 27085,4 тис.грн., в тому 

числі кошти районного бюджету – 580,00 тис.грн., кошти бюджетів сіл, селища, міста – 

19407,8 тис.грн. та кошти інших джерел - 7097,7 тис.грн. 

 

Крім того,  2019 році здійснено:  

- капітальний ремонт даху будинку культури с. Степанівка на загальну суму 1015,3 

тис. грн.; 

- капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Новоселівка на загальну суму 200,00 

тис. грн.; 

- будівництво вуличного освітлення (з використанням світлодіодів) по вул. Виноградна, 

вул. Нова від ТП-269 в с. Виноградар на загальну суму 2243,5 тис.грн.; 

- реконструкцію та реставрацію дренажного каналу в с. Гаївка на загальну суму 600,00 

тис. грн.; 

- капітальний ремонт даху будинку культури с. Отрадове на загальну суму 708,6 тис. 

грн.; 

- капітальний ремонт вуличного освітлення с. Поташенкове на загальну суму 139,6 тис. 

грн.; 

- капітальний ремонт вуличного освітлення Кіровської сільської ради на загальну суму 

973,2 тис.  грн.; 

- капітальний ремонт освітлення сіл Новокостянтинівка, Вапнярка, Петрівка на 

загальну суму 441,2 тис. грн.; 

Одним з найважливіших факторів для розвитку територій є якісні автомобільні 

дороги.  
Протяжність автомобільних доріг загального користування складає 385,1 км., з яких: 

- державного значення – 122,1 км.; 

- місцевого значення – 263,0 км. 

- Станом на 01.12.2019 року виготовлені наступні проектно-кошторисні 

документації: 

1. Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 

державного значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михалівка-/М-16/, км 

378+505 – км 386+432. Вартість робіт складає 167900,00 тис. грн. На даний час виконано 

ремонтних робіт на суму 105000,00 тис. грн..  

2. Середній поточний ремонт автомобільної дороги загального користування 

державного значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михалівка-/М-16/, км 

369+802 – км 378+505. Вартість ремонтних робіт – 157,00 млн. грн. 

3. Середній поточний ремонт автомобільної дороги загального користування 

державного значення Т-16-18 Р-33/-Роздільна – Єреміївка - /М-05/, км 0+000 - км 7+796. 

Вартість ремонтних робіт – 104550,690 тис. грн. 

 

Ремонт автодоріг місцевого значення. 

В рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення протягом 2019 року здійснено дрібний поточний ремонт на 

суму 12870,00 тис. грн., з яких за рахунок державного бюджету – 7400,00 тис. грн. і за 

рахунок місцевих бюджетів – 5470,00 тис. грн.: 

1. С161914 Новоселівка-Поташенкове-Шеметове – 1400,00 тис. грн. (державний 

бюджет); 



  

2. С161903 Роздільна-Кам’янка-Покровка – 7000,00 тис. грн. (4000,00 тис. грн. – 

місцевий бюджет, 3000,00 тис. грн. – державний бюджет),  

3. О161930 Роздільна-Понятовка-Кошари-Знам’янка – 1000,00 тис. грн. (державний 

бюджет). 

4. О160506 залізнична станція Вигода-Роздільна – 3470,00 тис. грн. (1000.00 тис. 

грн. – державний бюджет, 1000,0 тис. грн. – обласний бюджет, 1470.00 тис. грн. – 

місцеві бюджети). 

Протяжність доріг комунальної власності складає 460,77 км, з них; 

5. з твердим покриттям – 377,09 км; 

6. з асфальтобетонним покриттям – 83,68 км 

Проведено ремонтні роботи на суму 15442,7 тис. грн. 

 З метою збереження відремонтованих ділянок автошляхів, для здійснення вагового 

контролю на автодорогах загального користування на території Роздільнянського району 

виникла необхідність облаштування майданчика для розгортання пересувного пункту 

габаритно-вагового контролю на автомобільній дорозі загального користування державного 

значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михалівка-/М-16/, км 379++980. 

 Роботи з облаштування такого майданчику на перетині автомобільних доріг 

загального користування державного значення Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика 

Михалівка-/М-16/ та Т-16-18 /Р-33/-Роздільна-Єреміївка-/М-05/ будуть розпочаті навесні 

2020 року. Будівельні роботи проводить ТОВ «Меркурій-1».  

 Активну участь у співфінансуванні будівництва майданчика взяли  Степанівська, 

Яковлівська сільські та Роздільнянська міська ради, які делегували до Служби автомобільних 

доріг в Одеській області  700,00 тис. грн. 

 

Фінансова та бюджетна політика. 

У звітному періоді доходна частина районного бюджету, в цілому з урахуванням 

трансфертів, виконана на 96,2 % до призначень звітного періоду,  фактично надійшло 

466 366,8 тис. грн., у тому числі до загального фонду районного бюджету надійшло 443 338,9 

тис. грн., що складає 96,5%,  до спеціального 23 027,9 тис. грн. або  91,3%.   

 Власних доходів районного бюджету надійшло в загальній сумі                         

90 641,2 тис. грн., що становить 99,7%, у тому числі до загального фонду районного 

бюджету надійшло 88 423,2 тис. грн., що складає 98,9% або на                  955,7 тис. грн. 

менше, з врахуванням уточнення планових призначень на попередній сесії в загальній 

сумі 2 160,931 тис. грн.,  до спеціального 2218,1 тис. грн. або  142,3%  (власні 

надходження бюджетних установ).   

Базової дотації з Державного бюджету України надійшло в сумі 37 179,5 тис. грн. (100 

%). 

Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я в 

сумі 20 578,4 тис. грн. (100%); 

Надійшло субвенцій з державного та місцевих бюджетів загального фонду: 

-  освітня субвенція 114 119,0 тис. грн., (100 %); 

-  медична субвенція 37 812,6 тис. грн., (100 %); 

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми,  інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, у 

сумі 94 453,9  тис. грн. ( 91%); 

-  на оплату твердого та рідкого побутового палива, скрапленого газу, у сумі 2 833,9 

тис. грн. (50,1%); 

- на оплату електроенергії, природного газу, послуг  тепло, водопостачання, 

водовідведення, квартирної плати, вивезення сміття та побутових відходів, у сумі 19 699,3 

тис. грн. (99,9%) ; 

- субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, у сумі 2 303,6 тис. грн.  (90,3 %); 

- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 



  

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, у сумі 5 184,1 тис. грн.  (100 %); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції, у сумі 363,0 тис. грн.  (100 %); 

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду, у сумі 197,9 тис. грн. (100%) 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, у 

сумі 404,0 тис. грн.  (100 %); 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету, у сумі 2 029,4 тис. грн.  (100%); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, у сумі 1 706,4 тис. грн.  (100 %); 

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, у 

сумі 322,9 тис. грн.  (86%); 

- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, у сумі 1 406,3 тис. 

грн. (78,7%); 

- субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків 

для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, 

у сумі 743,0 тис. грн. (33,2%); 

- інші субвенції з місцевого бюджету, у сумі 13  578,4 тис. грн. (93,8%). 

Спеціального фонду: 

- субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, у сумі 18 553,6 

тис. грн. (89,3%); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів, у сумі 499,4 

тис. грн. (99,9%); 

- з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів, у сумі 

1 756,8 тис. грн. (73,9%). 

Видаткова частина загального фонду бюджету на звітний період   виконана на 94,4 

% до планових призначень, що в сумі складає 427 002,15 тис. грн. при плані 452 250,94  тис. 

грн. 

Видатки по органам державного управління (КФК 0150) склали           5 117,15 тис. 

грн.  при плані 5 153,23 тис. грн., що складає 98,3%, в тому числі: 

          - заробітна плата з нарахуваннями – 4 786,97 тис. грн. при плані 4 787,07 тис. грн., що 

складає 99,3%; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 84,57  тис. грн. при плані 116,25 тис. 

грн., що складає 72,7 %. 

Видатки по освіті (КФК 1000) склали 193 323,45 тис. грн. при плані  200 294,59 тис. 

грн., що складає 96,5%, в тому числі: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 157 734,92 тис. грн. при плані 162 632,26 тис. 

грн., що складає 97%; 

- продукти харчування – 3 764,26 тис. грн. при плані 3 922,72 тис. грн., що складає 

96%; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 21 756,93 тис. грн. при плані 22 352,0 

тис. грн., що складає 97,3%. 

Видатки по охороні здоров’я (КФК 2000) склали 49 009,69 тис. грн. при плані  

50 090,45  тис. грн., що складає 97,8 %, в тому числі: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 31 268,477 тис. грн. при плані 31 471,827 тис. 

грн., що складає 98,5%; 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4 466,786 тис. грн. при плані 4 487,284 

тис. грн., що складає 99,5%; 



  

- продукти харчування  - 610,411 тис. грн. при плані 618,9 тис. грн., що складає 98,6 

%; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7752,795 тис. грн. при плані 8363,356 

тис. грн., що складає 92,7 %. 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (КФК 3000) склали 

131 076,83  тис. грн. при плані 144 757,43  тис. грн., що складає 90,5 %, в тому числі: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 7 461,86 тис. грн. при плані 8 300,5 тис. грн., що складає 

89,9%; 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 46,0 тис. грн. при плані 46,0 тис. грн., що 

складає 100 %; 

- продукти харчування – 515,17 тис. грн. при плані 541,7 тис. грн., що складає 95,1%; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 269,37 тис. грн. при плані 375,3 тис. грн., що 

складає 71,78%. 

Видатки на культуру та мистецтво (КФК 4000) склали 7 125,53 тис. грн. при плані 

7 292,21 тис. грн., що складає 97,7%, в тому числі: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 6 545,68 тис. грн. при плані 6 571,38 тис. грн., що 

складає 99,6%; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 168,4  тис. грн. при плані 271,1 тис. 

грн., що складає 62,1%. 

Видатки на фізичну культуру і спорт (КФК 5000) склали 4 910,25 тис. грн. при 

плані 5 446,64 тис. грн., що складає 90,2%, в тому числі: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 2 014,67 тис. грн. при плані 2 213,45 тис. грн., що 

складає 91,0 %; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 609,8 тис. грн. при плані 886,0 тис. 

грн., що складає 68,7 %. 

Видатки, не віднесені до основних груп (КФК 8000) склали 34 512,69 тис. грн., при 

плані 37 289,8  тис. грн., що складає 92,6%, в тому числі: 

 

- інші субвенції (базова дотація та делеговані кошти між районним бюджетом та іншими 

бюджетами) – 33 149,72 тис. грн., при плані 34 324,85 тис. грн., що складає 96,6%; 

- витрати пов`язані з наданням та обслуговуванням Державних пільгових кредитів 

наданих індивідуальним сільським забудовникам (районна програма «Власний дім») - 50,00 

тис. грн., при плані 50,00 тис. грн., що складає 100 %. 

   

Видаткова частина спеціального фонду бюджету до плану на звітний період 

виконана на 90,22 %, що в сумі складає 41 148,409 тис. грн. при плані  

45 611,092  тис. грн., в тому числі: 

- власні надходження бюджетних установ – 988,614 тис. грн., при плані 81,0 тис. грн., 

що складає  1220,51%.; 

- плата за послуги  бюджетних установ – 1 204,445 тис. грн. при плані 1 478,0 тис. грн. , 

що складає 81,49%; 

- інші кошти спеціального фонду – 38 955,349 тис. грн., при плані  44 052,092 тис. 

грн.,що складає 88,43%. 

 При цьому, кредиторська заборгованість по утриманню бюджетних установ 

районного бюджету відсутня. 

Але, по загальному фонду по субвенції з Державного бюджету на соціальні виплати 

кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складає на виплату субсидій та пільг 

населенню  для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг 8235,9 тис. грн., на 

оплату твердого та рідкого побутового палива, скрапленого газу 211,3 тис. грн. 

 

Об'єктивним критерієм оцінки нашої співпраці є виконання районного бюджету та 

розв'язання першочергових соціальних проблем. Будь які реформування та подальший 

розвиток, особливо соціальної сфери, потребують додаткових коштів.  

Робота районної державної адміністрації у галузі фінансів спрямована на 



  

забезпечення безперебійного фінансування бюджетних установ і закладів та дотримання 

принципу ефективності і цільового використання бюджетних коштів.  

Прибуткова робота господарського комплексу району позитивно вплинула на 

виконання показників наповнення місцевого бюджету.  

В результаті підвищився рівень довіри жителів Роздільнянського району до місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань 

місцевого значення. 

Одними із найважливіших завдань держави є охорона державної таємниці та 

захист від агресора.  

Відповідно до  ст.1 Закону України «Про державну таємницю» охорона державної 

таємниці - це комплекс організаційно - правових, інженерно - технічних,   криптографічних   

та  оперативно-розшукових заходів,  спрямованих  на   запобігання   розголошенню секретної 

інформації.  

Відповідно до ст. 7 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

мобілізація  -   комплекс   заходів,   здійснюваних   з  метою планомірного  переведення   

національної   економіки,   діяльності органів   державної   влади,   інших  державних  

органів,  органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і організацій  на  

функціонування   в  умовах  особливого  періоду.   

Районна державна адміністрація є суб'єктом діяльності у сфері державної таємниці. В 

межах, визначених Конституцією і законами України, здійснює контроль за додержанням 

законодавства про державну таємницю та інформацію. 

Згідно із ст. 6 закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з 

обмеженим доступом відноситься таємна інформація та службова інформація. Документам, 

які відносяться до службової інформації, присвоюється гриф обмеження доступу «Для 

службового користування». Документи, які відносяться до мобілізаційної підготовки, 

можуть бути  містити як секретну інформацію, так і службову  інформацію.  Як і секретна, 

так і службова інформація підлягає захисту. 

Фінансування витрат на здійснення  діяльності,  пов'язаної  з державною таємницею 

та мобілізацією, проводиться  в бюджетних  установах  за  рахунок  Державного  бюджету  

України  та  місцевих  бюджетів.    

В інтересах держави в Україні встановлена загальнодержавна система організаційно - 

правових, інженерно - технічних, криптографічних та оперативних заходів, спрямованих на 

запобігання захисту інформації з обмеженим доступом та втратам її матеріальних носіїв.  

Охорона державної таємниці передбачає впровадження комплексу організаційно-

правових заходів, до яких, зокрема, належать і єдині вимоги до збереження матеріальних 

носіїв секретної інформації. 

Комплекс інженерно-технічних засобів охорони державної таємниці передбачає 

інженерні споруди, загорожі, пристрої, обладнання технічними засобами охорони,  які 

призначені для запобігання несанкціонованому чи безконтрольному доступу сторонніх осіб в 

режимні приміщення, або попередження знищенню секретних документів під час пожежі.  

Такі ж заходи, але менш жорсткі, передбачаються і для службової інформації.  

Згідно аналізу, який щорічно проводиться як Службою Безпеки України в Одеській 

області, так сектором режимно-секретної роботи апарату Одеської обласної державної 

адміністрації, стан забезпечення охорони державної таємниці останнім часом  погіршився. Є 

багато причин погіршення стану охорони державної таємниці, але одними із них є 

недостатнє фінансування  заходів забезпечення режиму секретності та технічного захисту 

інформації.   Не в останню чергу також має і посилення вимог Служби Безпеки України 

щодо забезпечення режиму секретності та охорони державної таємниці. Це в першу чергу 

пов’язано із втратою державою великої кількості матеріальних носіїв секретної інформації 

під час захоплення суб’єктів режимної діяльності в Автономній Республіки Крим, в 

Донецькій та Луганській областях через дії Російської Федерації.   Також останнім часом 

Службою безпеки України приділяється увага забезпеченості збереження секретних 

документів від знищення під час пожежі – це  відсутність пожежної сигналізації та надійних 

вхідних дверей, які не дозволяють несанкціоновано проникнути до режимно-секретного 



  

приміщення та деякий час не дають змогу пожежі поширитись на режимне приміщення, де 

зберігаються матеріальні носії секретної інформації. 

На даний час зміцнення матеріально-технічної бази райдержадміністрації, діяльність 

якої пов'язана з державною таємницею та необхідністю обробки і аналізу великого обсягу 

інформації з грифами обмеженого доступу особливо актуальна. 

Багато років не проводилося фінансування питань, пов'язаних з матеріально-

технічним забезпеченням режиму секретності райдержадміністрації, проведення капітальних 

вкладень для придбання технічного обладнання і предметів довгострокового користування, 

тому матеріально-технічна база, комп'ютерне обладнання для здійснення режимно-секретної 

та мобілізаційної роботи райдержадміністрації потребує удосконалення. 

Основними проблемами є: 

- відсутність паперознищувача, який би гарантував неможливість відновлення тексту  

– необхідної складової в механізмі знищення матеріальних носіїв секретної інформації 

(МНСІ), в умовах відсутності належним чином обладнаного приміщення для знищення 

секретних документів; 

- для відпрацювання документів з грифом обмеженого доступу відсутня комплексна 

система захисту інформації (Клас «1») з підтвердженою відповідністю в інформаційно-

телекомунікаційних системах, у якій обробляється або передбачається оброблення службової 

(ДСК)  інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом. 

- відсутність пожежної сигналізація, яка відповідає Національним стандартам. 

Виконання Програми спрямоване на реалізацію єдиної політики соціально-

економічного та культурного розвитку району, відповідно до пріоритетів розвитку на основі 

об’єднання інтересів і можливостей, шляхом взаємодії місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, громадськості.  

Сприяння розвитку громадянського суспільства з боку місцевих органів влади - це 

налагодження ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з інститутами громадянського суспільства, що повинна базуватися на 

партнерстві, взаємній зацікавленості в досягненні цілей, пов'язаних з процесом 

демократизації всіх сфер державного управління та суспільного життя, соціально-

економічним та духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод 

людини та громадянина. 

Успішна ефективна взаємодія органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування з громадськістю є важливою складовою вирішення актуальних питань 

місцевої політики та соціально-економічного розвитку регіону. 

 

3. Мета Програми 

Метою Програми є посилення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування по забезпеченню соціально-економічного розвитку району, збереженню 

стабільної суспільно-політичної ситуації, покращення якості життя мешканців 

Роздільнянського  району. 

Залучення фінансових ресурсів місцевого бюджету для реалізації заходів та завдань 

Програми сприятиме покращенню соціально-економічного розвитку регіону, більш 

ефективному та продуктивному здійсненню повноважень, делегованих районною радою. 

Створення необхідних умов для провадження Роздільнянською районною державною 

адміністрацією діяльності, пов’язаної з державною таємницею, а також виконання завдань з 

мобілізації та мобілізаційної підготовки. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання програми. 

Мета програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань: 

- удосконалення та підвищення ефективності роботи щодо взаємодії органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади; 

- удосконалення системи інформування населення; 

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і інтересів громадян; 



  

-  покращення соціально-економічного розвитку території району; 

- сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики, 

промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку, соціального 

захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.; 

- раціонального використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля. 

Районна державна адміністрація вирішує й інші питання, віднесені законами до її 

повноважень, та здійснює повноваження місцевого самоврядування, делеговані їй районною 

радою. 

Для результативного здійснення функцій виконавчої влади та реалізації делегованих 

районною радою повноважень, голові райдержадміністрації, заступникам, керівникам 

структурних підрозділів та спеціалістам регулярно необхідно: 

- відвідувати бюджетні установи, промислові об’єкти, об’єкти будівництва та 

ремонту, сільськогосподарські підприємства, тощо; 

- проводити на місцях координаційні ради, семінари, виїзні приймальні;  

- приймати участь у роботі сесій місцевих рад, а також координувати діяльність зі 

структурними підрозділами обласної державної адміністрації, обласної ради та іншими 

службами та відомствами, брати участь у колегіях та нарадах вищестоящих органів з виїздом 

до міста Одеси, а в разі необхідності і до міста Києва та інших міст, тощо; 

- проводити рейдові перевірки районною комісією з питань легалізації зайнятості 

населення, виїзні перевірки сільських рад, профілактичні операції, рейди для запобігання 

бездоглядності, безпритульності, профілактики негативних явищ з метою вивчення умов 

проживання дітей, виїзних занять в закладах освіти району, з метою запобіганню 

правопорушень та соціального захисту неповнолітніх дітей, обстеження посівів всіх 

сільськогосподарських культур, тощо. 

Для досягнення очікуваного результату програмою передбачено виконання наступних 

заходів: 

- проведення та матеріально-технічне забезпечення виїзних засідань, навчань, 

семінарів, тематичних зустрічей, нарад, круглих столів тощо; 

- проведення перевірок сільських рад, бюджетних установ, підприємств району з 

питань легалізації робочих місць, рейдів по запобіганню бездоглядності та безпритульності 

дітей на території району, наповнення доходної частини місцевих бюджетів, обслуговування 

населення, тощо; 

- надання консультативної допомоги установам, організаціям, підприємцям з 

юридичних, земельних питань, з питань бюджету, економіки, обслуговування населення, 

будівництва, транспорту, енергозбереження та житлово-комунальних послуг, тощо. 

- здійснення організаційної підтримки та інформаційно-просвітницького сприяння 

добровільного об’єднання територіальних громад району. 

Програма також передбачає розв'язання проблем  матеріальної (фінансової) підтримки 

підрозділів Роздільнянської районної державної адміністрації відповідно до   Закону України 

«Про державну службу»  та ст.2 Закону України "Про джерела фінансування органів 

державної влади. За 2018 рік фонд оплати праці  на 106 штатних одиниць складав 10728,0 

тис.грн Середня заробітна плата становила 8434 грн, За 2019 рік фонд оплати праці на 106 

штатних одиниць становив 9607,0 тис. грн середня заробітна плата  становить 7553 грн. ,  За 

результатами 2019 року оптимізовано структуру та чисельність районних державних 

адміністрацій, по Роздільнянському району на 67 штатних одиниць або на 37%. Відповідно з 

урахуванням такої оптимізації доведений фонд оплати праці на 2020 рік в сумі 5321,6 тис. 

грн, що на 45% менше 2019 року. 

Також передбюачає розвязання проблеми   матеріально – технічного забезпечення 

підрозділу Роздільнянської районної державної адміністрації, на який покладено обов’язки з 

режимно – секретної діяльності та мобілізаційної роботи.  

Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України фінансове забезпечення 

Програми здійснюється  за рахунок вільного залишку коштів та перевиконання доходної 

частини загального фонду районного бюджету, за  умови відсутності заборгованості за 

захищенними статтями видатків на будь- яку дату. Обсяг фінансування уточнюється під час 



  

складання та внесення змін до районного бюджету на відповідний рік в межах наявного 

фінансового ресурсу. Ресурсне забезпечення програми викладене у додатку 1 до програми. 

Розшифровка напрямів реалізації використання бюджетних коштів наведена в додатку 2 до 

програми.   

 

Програма виконується в один етап у 2020 році. 

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

Напрями діяльності та заходи програми наведені у додатку 3 до програми. 

6. Очікувані результати та ефективність програми 

В результаті співпраці районної державної адміністрації та її структурних підрозділів 

зі статусом юридичної особи публічного права, територіальних органів виконавчої влади з 

виконкомами сільських та селищних рад активізується діяльність органів місцевого 

самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі 

злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих 

бюджетів.  

В результаті виконання програми очікується: 

- покращення соціально – економічного та культурного розвитку району;  

- збільшення надходжень до місцевого бюджету; 

- розвиток інфраструктури; 

- розвиток та підтримка малого бізнесу в районі, збільшення кількості суб’єктів 

малого підприємництва та фізичних осіб-підприємців, забезпечення 

конкурентоспроможності малого підприємництва та підвищення його ролі у вирішені 

завдань прискореного соціально-економічного розвитку району; 

- легалізація робочих місць та своєчасність виплати заробітної плати;  

- підвищення рівня довіри жителів району до місцевих органів влади; 

- збереження ефективного і раціонального використання земельних ресурсів; 

- створення умов для доступності якісної освіти, сприяння творчому та 

інтелектуальному розвитку молоді, формуванню здорового способу життя молоді та 

підтримки молодих сімей; 

- поліпшення діяльності органів опіки та піклування щодо виявлення безпритульних, 

бездоглядних дітей, та дітей, які потребують соціального захисту, надання їм своєчасної 

допомоги;  

- розповсюдження позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування 

всіх рівнів, спрямованого на поступовий комплексний соціально-економічний розвиток 

місцевих рад.  

Реалізація заходів Програми дасть можливість покращити матеріально – технічне 

обладнання режимного приміщення Роздільнянської РДА, що позитивно вплине на 

забезпечення охорони державної таємниці та якісне відпрацювання мобілізаційних завдань, 

забезпечення охорони державної таємниці та службової інформації в районній державній 

адміністрації, мінімізація випадків витоку такої інформації, забезпечення збереження 

матеріальних носіїв секретної інформації від пожежі та неможливість відновлення знищеної 

інформації.  

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль за виконанням програми здійснює Роздільнянська районна 

рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія з питань 

бюджету, банківської діяльності та фінансів. 

Відповідальним виконавцем Програми є: Відділ фінансового-господарського  

забезпечення Роздільнянської районної державної адміністрації та структурні підрозділи зі 



  

статусом юридичної особи публічного права Роздільнянської районної державної 

адміністрації: Фінансове управління Роздільнянської РДА; Управління соціального захисту 

населення Роздільнянської РДА;  Служба у справах дітей Роздільнянської РДА; Відділ 

освіти,  культури, молоді та спорту Роздільнянської РДА;  

Районна державна адміністрація до 15.02.2021 року надає інформацію 

Роздільнянській районній раді про виконання заходів Програми.                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Додаток 1 

 

 

Ресурсне  забезпечення  програми 

взаємодії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування  Роздільнянського району на 

2020 рік 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити 

на виконання програми 

Етап виконання 

програми – 2020 р. 

Усього витрат на 

виконання 

програми 

( тис. грн.) 

Усього 3 460 596  3 460 596 

Районний бюджет та інші місцеві бюджети 3 460 596 3 460 596 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

         

Додаток № 3  

до програми взаємодії 

органів  виконавчої  влади і 

місцевого самоврядування  

Роздільнянського району на 

2020 рік 

 

            

 

Напрями діяльності та заходи Програми взаємодії органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування  Роздільнянського району на 2020 рік 

  

   

   

           

№ 

з/п 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

викон

ання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

   Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі:      

2020 р. Очікуваний результат 

 

Загальн

ий фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

разом  



 

 

1. 
1. Покращення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення соціально- 

економічного  та культурного розвитку району.  

 

1.1 

Матеріально-технічне забезпечення 

для проведення та прийняття участі 

у  виїзних засіданнях, навчаннях, 

семінарах, тематичних зустрічей, 

нарад, круглих столів тощо. 

Відвідування бюджетних установ, 

промислових об'єктів, об'єктів 

будівництва та ремонту, 

сільськогосподарських 

підприємств. 

2020 рік 

Роздільнянська районна 

державна адміністрація та 

структурні підрозділи зі 

статусом юридичної особи 

публічного права 

Роздільнянської районної 

державної адміністрації:   

Управління соціального захисту 

населення Роздільнянської РДА;   

Служба у справах дітей 

Роздільнянської РДА;  Відділ 

освіти, культури, молоді та 

спорту Роздільнянської РДА;  

Районний 

бюджет та інші 

місцеві 

бюджети -

субвенція 

державному 

бюджету 

40,4  40,4 

Вирішення питань покращення 

соціально-економічного розвитку 

регіону, в частині розвитку 

інфраструктури, соціального захисту 

населення, використання земельних 

ресурсів, розвитку та підтримки малого 

бізнесу в районі. Вирішення питань 

покращення функціонування освітньої 

галузі, забезпечення складання учнями 

ЗНО в районі. Підвищення рівня 

обізнаності з питань впровадження 

освітньої реформи. 

 

1.2 

Проведення перевірок сільських 

рад,бюджетних установ, 

підприємств району з питань 

легалізації робочих місць, рейдів  

по запобіганню бездоглядності та 

безпритульності дітей на  території 

району, обстеження посівів всіх 

сільськогосподарських культур, 

проведення моніторінгу земель с/г 

призначення, наповнення доходної 

частини місцевих бюджетів, 

обслуговування населення, тощо. 

2020 рік 

Роздільнянська районна 

державна адміністрація та 

структурні підрозділи зі 

статусом юридичної особи 

публічного права 

Роздільнянської районної 

державної адміністрації: 

Фінансове управління 

Роздільнянської РДА;  Служба у 

справах дітей Роздільнянської 

РДА, 

Управління соціального захисту 

населення Роздільнянської РДА. 

Районний 

бюджет та інші 

місцеві 

бюджети -

субвенція 

державному 

бюджету 

36,04  36,04 

Забезпечення виконання вимог 

чинного законодавства з  питань 

легалізації робочих місць, створення 

нових робочих місць, забезпечення 

повноти та своєчасності виплати 

заробітної плати,обслуговування 

населення, наповнення дохідної 

частини місцевих бюджетів, 

зменшення дітей, які перебувають у 

стані безпритульності та 

бездоглядності, тощо. 

 

 

 

1.3 
 Організація та проведення  зборів з 

питань добровільного об’єднання  

територіальних громад. 

2020 рік 

Роздільнянська районна 

державна адміністрація та 

структурні підрозділи зі 

статусом юридичної особи 

публічного права  

Районний 

бюджет  
40,0  40,0 

Забезпечення проведення 

добровільного об’єднання 

територіальних громад району. 

Підвищення рівня обізнаності 

населення про шляхи та методи 

здійснення адміністративної реформи. 

Врахування громадської думки під час 

 

 



 

 

прийняття суспільно важливих рішень 

органами державної влади.  

. 

 

1.4 

Забезпечення належних 

матеріально – технічних умов для 

виконання Роздільнянською 

районною державною 

адміністрацією заходів з 

мобілізаційної підготовки та 

діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею 

2020 

рік 

Роздільнянська районна 

державна адміністрація 

Районний 

бюджет та інші 

місцеві 

бюджети -

субвенція 

державному 

бюджету 

50,0 43,5 93,5 

Розв'язання проблем матеріально – 

технічного забезпечення підрозділу 

Роздільнянської районної державної 

адміністрації, на який покладено 

обов’язки з режимно – секретної 

діяльності та мобілізаційної роботи 

 

1.5 

Проведення та матеріально-

технічне забезпечення організації 

роботи з заявниками різних видів 

соціальних допомог. 

2020 

рік 

Структурні підрозділи зі 

статусом юридичної особи 

публічного права 

Роздільнянської районної 

державної адміністрації: 

Управління соціального захисту 

населення Роздільнянської РДА 

Районний 

бюджет та інші 

місцеві 

бюджети -

субвенція 

державному 

бюджету 

20,0  20,0 

Вирішення питань покращення 

соціально-економічного розвитку 

регіону, в частині розвитку 

інфраструктури, соціального захисту 

населення. 

 

1.6. 

Для реалізації Закону України "Про 

державну службу" від 10.12.2015 

року № 889-VIII, що набрав 

чинності з 1 травня 2016 року, ст.2 

Закону України "Про джерела 

фінансування органів державної 

влади ", в частині забезпечення 

матеріальної підтримки 

працівників апарату, відділів 

Роздільнянської районної 

державної адміністрації та 

Структурні підрозділи зі статусом 

юридичної особи публічного права 

Роздільнянської районної 

державної адміністрації. 

    2020 

рік 

Роздільнянська районна 

державна адміністрація та 

структурні підрозділи зі 

статусом юридичної особи 

публічного права 

Роздільнянської районної 

державної адміністрації: 

Фінансове управління 

Роздільнянської РДА;  

Управління соціального захисту 

населення Роздільнянської РДА; 

Служба у справах дітей 

Роздільнянської РДА;  Відділ 

освіти, культури молоді та 

спорту Роздільнянської РДА;  

Районний 

бюджет та інші 

місцеві 

бюджети -

субвенція 

державному 

бюджету 

2467,091 - 2467,091 

Покращення фінансової бази апарату 

та відділів районної державної 

адміністрації та Структурних 

підрозділів зі статусом юридичної 

особи публічного права 

Роздільнянської районної державної 

адміністрації для виконання 

делегованих законом України 

повноважень органів місцевого 

самоврядування щодо забезпечення 

державної політики в бюджетній і 

соціальній сфері, реалізації заходів 

соціально-економічного розвитку 

району; забезпечення норм "Про 

державну службу" від 10.12.2015 року 

№ 889-VIII, ПКМУ від 09.11.2016 року 

№ 811 «Деякі питання оплати праці 

працівників структурних підрозділів з 

питань соціального захисту населення 

місцевих державних адміністрацій» 

 



 

 

1.7. 

Відшкодування витрат на оплату 

заробітної плати  з нарахуванням 

Роздільнянській районнії раді 

(згідно вимоги Південного офісу 

Держаудитслужби від 04.02.2019 № 

15-06-23-14/583-2019) 

2020 рік 
Роздільнянська районна 

державна адміністрація 

Районний 

бюджет та інші 

місцеві 

бюджети -

субвенція 

державному 

бюджету 

763,565 - 763,565 

Виконання вимог Південного офісу 

Держаудитслужби від 04.02.2019 № 15-

06-23-14/583-2019 

 

  Разом  3417,096 43,5 3460,596   
 

 

 

     Додаток № 2 

до програми взаємодії органів  виконавчої  влади і 

місцевого самоврядування  Роздільнянського 

району на 2020 рік 

 Напрямки реалізації використання бюджетних коштів 

№ з/п 
Пріоритетне 

завдання 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансування тис. 

грн. 

всього Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1. 

Забезпечення належних 

матеріально – 

технічних умов для 

виконання 

Роздільнянською 

районною державною 

адміністрацією заходів 

з мобілізаційної 

підготовки та 

діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею 

       

1.1. Придбання, 

оргтехніки, 

ліцензійного 

програмного 

забезпечення та 

виконання робіт з 

комплексної 

системи захисту 

інформації 

2020 

сектор з питань 

цивільного 

захисту, 

оборонної 

роботи та 

взаємодії з 

правоохоронни

ми органами  

Різні бюджети 68,5 25,0 43,5 

1.2. Встановлення та 

монтаж  

пожежної 

сигналізації 

2020 

сектор з питань 

цивільного 

захисту, 

оборонної 

роботи та 

взаємодії з 

правоохоронни

ми органами 

Різні бюджети 
25,0 25,0 - 



 

 

2 
Утримання 

райдержадміністрації 

2.1.Придбання 

витратних матеріалів 

(канцтоварів, паперу, 

тонерів, марки  ) 

2020 

Роздільнянська 

райдержадмініс

трація та іі 

структурні 

підрозділи 

Різні бюджети 36,475 36,475 - 

2.2.. Витрати на 

оплату  послуг 

зв’язку, інтернета, 

Програма АІС 

«Місцеві бюджети» 

2020 

Роздільнянська 

райдержадмініс

трація та іі 

структурні 

підрозділи 

Різні бюджети 22,0 22,0 - 

2.3.  Витрати на 

утримання автомобіля 

(технічне 

обслуговування, 

придбання 

автозапчастин та  

ПММ) 

2020 

Роздільнянська 

райдержадмініс

трація та іі 

структурні 

підрозділи 

 

 

Різні бюджети 46,165 46,165 - 

2.4. Оплата послуг 

(витрати на охорону 

приміщень та інші) 

2020 

Відділ надання 

адміністративн

их послуг та 

сектор з питань 

цивільного 

захисту 

Різні бюджети 12,0 12,0 - 

 

 
2.4. Витрати на оплату 

проїзду та 

відрядження 

2020 

Роздільнянська 

районна 

державна 

адміністрація 

Різні бюджети 19,8 19,8 - 



 

 

4 

Для реалізації Закону 

України "Про державну 

службу" від 10.12.2015 

року № 889-VIII, що 

набрав чинності з 1 

травня 2016 року, ст.2 

Закону України "Про 

джерела фінансування 

органів державної 

влади ", в частині 

забезпечення 

матеріальної підтримки 

працівників апарату, 

відділів 

Роздільнянської 

районної державної 

адміністрації та 

Структурні підрозділи 

зі статусом юридичної 

особи публічного права 

Роздільнянської 

районної державної 

адміністрації. 

4.1. Витрати на оплату 

праці з нарахуванням 

державних 

службовців 

2020 

Роздільнянська 

райдержадмініс

трація та її 

структурні 

підрозділи 

Різні бюджети 2467,091 2467,091 - 

5 

Виконання умов 

договору на 

відшкодування 

витрат на утримання 

орендованого майна 

балансоутримувача – 

Роздільнянській 

районній раді 

5.1.  Відшкодування 

витрат на  оплату 

праці з нарахуванням 

(охоронцям, двірнику, 

оператору газового 

обладнання) 

2020 

Роздільнянська 

районна 

державна 

адміністрація 

Різні бюджети 763,565 763,565 - 

Всього по програмі    3460,596 3417,096 43,5 

 

 

 

 



  

  


