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Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районна державна 

адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району та  реалізує 

повноваження, делеговані їй районною радою. 

Чисельність працівників районної державної адміністрації складає 106 штатні одиниці  (апарат – 

26, структурні підрозділи – 80).  

Головою районної державної адміністрації проведено 42 апаратні наради та 10 розширених нарад 

за участю керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних служб та 

міського, селищного, сільських голів,  

За 2018 рік загальний документообіг склав 6914 документа.  

При цьому: 

вхідні листи  - 2602  

вихідні листи – 3293  

внутрішні – 1020. 

Районною державною адміністрацією протягом 2017 року підготовлено та видано 868 

розпоряджень з основної діяльності.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  



РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН  

 Протягом 2018 року до Роздільнянської районної державної адміністрації надійшло  

677 звернень, що на 20,7% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (537) 

Із загальної кількості звернень:  

457 (67%) - надійшло поштою,  

152 (22%) - прийнято на особистому прийомі керівництвом районної державної адміністрації,  

34   (5%) - інших органів, установ, організацій, 

34   (5%) - через уповноважену особу  

 

З вищих органів влади районною державною адміністрацією отримано 34 звернення, що складає 5% 

від загальної кількості звернень громадян. 

 

Протягом звітного періоду керівництвом районної державної адміністрації проведено 114 особистих та 

64 виїзних прийомів, на яких прийнято 162 громадянина. 



Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у районі створено відділ  надання адміністративних 

послуг Роздільнянської  районної державної адміністрації 

Роботу відділу забезпечують 7 фахівців. Облаштовані робочі місця для державного реєстратора нерухомого майна 

та державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-підприємців.  

Відділ співпрацює з 5 суб’єктами надання адміністративних послуг та надає 62 послуги. Всього станом на                   

01 січня 2019 року до відділу надання адміністративних послуг звернулося 7460 осіб з повним пакетом документів. 

Зокрема: 

•до відділу у Роздільнянському районі Головного управління Держгеокадастру  в Одеській області - 3809; 

•до Державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг Роздільнянської райдержадміністрації -2445; 

•до Роздільнянського РС ГУ ДМС України в Одеській області – 1049; 

•послуги дозвільного характеру - 157. 

За 2018 рік до районного бюджету перераховано 265305 грн. за надання адміністративних послуг державними 

реєстраторами. 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  



ФІНАНСОВА  ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА 

• До зведеного бюджету району за 2018 рік без урахування трансфертів надійшли кошти в сумі 

173917,0 тис. грн., що на 8921,4 тис. грн. більше плану з урахуванням змін (164995,6 тис. грн.) і 

становить 105,4%. У відношенні до аналогічного періоду 2017 року  надходження збільшились на 

29153,6 тис. грн., або на 20,1%.  

•  Районний бюджет, в цілому з урахуванням трансфертів, виконаний 101,5% (перевиконання 

складає 1171,9 тис. грн.) при плані 75640,5 тис. грн. надійшло 76812,5 тис. грн., що на 15355,0 тис. 

грн. більше надходжень минулого року. 

• До загального фонду зведеного бюджету (без врахування трансфертів)  при плані 159846,5 тис. 

грн. надійшло 167781,8 тис. грн., виконання складає 105,0%, що більше планових призначень на 7 

935,3 тис. грн.; до минулого року надходження збільшились на 28 437,0 тис. грн., або на 20,4% 



СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ. 
 

Роздільнянський район у 2018 році у цифрах до обласних 
показників – це:  

• 2,8% реалізованої промислової продукції за січень-жовтень; 

• 2,6% виробництва м’яса (реалізації худоби та птиці на забій 
у живій вазі) за січень-листопад; 

• 5,9% виробництва  молока за січень-листопад; 

• 4,0% поголів’я ВРХ за станом на 01 грудня; 

• 5,1% поголів’я корів за станом на 01 грудня; 

• 2,4% поголів’я свиней за станом на 01 грудня; 

• 0,5% освоєних (використаних) капітальних інвестицій у 
січні-вересні; 

• 0,1% загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових 
будівель(нове будівництво) у січні-вересні; 

• 2,4% чисельності населення за станом на 01 листопада. 

 



 Основу сільського господарства в районі становлять 1 

державне та 26 приватних сільськогосподарських підприємств, 

248 селянських фермерських господарств. Всього  в районі 

працює понад 350 виробників товарної сільськогосподарської 

продукції. 

 В 2018 році сільгосптоваровиробниками району 

проведено значний обсяг робіт по вирощуванню зернових 

колосових. В структурі посівних площ зернові займають 56%. 

  

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

Завершили валовий збір з високою урожайністю СТОВ «Іва» (40,8 

ц/га), ТОВ «Обрій МТС» (48,5 ц/га). Низькі показники урожайності 

в господарствах: ТОВ  «Нива» (11,5 ц/га), ТОВ 

«Агротехперспектива» (20,5 ц/га), ФГ «Вікторія» (12,5 ц/га) 

 

На постійному контролі знаходиться стан розрахунків за оренду 

землі. Станом на 01.01.2019 року укладено 8142 договорів оренди 

землі, нарахована орендна плата в сумі 64334,0 тис. грн, виконання 

договірних зобов’язань становить 99%. Розрахунки проводяться у 

грошовій формі.  



СТАН  РЕМОНТНИХ  РОБІТ  ТА  ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ  

УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ 

 

У 2018 році витрачено 71296,74 тис. грн. на експлуатаційне 

утримання автомобільних доріг загального користування:  

• державний бюджет – 70107,7 тис. грн.;  

• обласний бюджет – 1000,00 тис. грн.;  

• місцевий бюджет – 189,00 тис. грн. 

 У 2018 році за рахунок обласного та місцевого бюджетів відремонтовано доріг 

комунальної власності на суму 11987,4 тис. грн., в тому числі:   

• обласного бюджету 3698,66 тис. грн.; міської ради  5221,17 тис. грн.;  сільські ради 3093,7 тис. грн. 

 За рахунок коштів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 

державного значення в 2018 році здійснено поточний дрібний ремонт на суму 12400,0 тис. грн., з  

яких  1 млн. грн.  обласного  бюджету.  

 Завдяки делегованим  коштам  189,0 тис. грн  від  органів місцевого самоврядування   виготовлено  

проектно  кошторисну документацію  «Середній поточний ремонт автомобільної дороги Т-16-18 Р-

33/-Роздільна – Єреміївка - /М-05/, км 0+000 - км 7+796.» Проведена державна експертиза, 

вартість - 104550,690 тис. грн. 

 



• Виготовлено проект «Капітальний ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного значення Р-33 Вінниця-
Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михалівка-/М-16/, км 378+505 – км 
386+432». Проектна документація пройшла державну експертизу та 
на конкурсних засадах визначено виконавця будівельних робіт (ТОВ 
«Березівкаагрошляхбуд»). Вартість робіт складає 166,0 млн. грн.. 

• Розроблено проект «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 робіт складає 157000,00 тис. грн.  

 

СТАН  РЕМОНТНИХ  РОБІТ  ТА  ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ  УТРИМАННЯ 

АВТОМОБІЛЬНИХ  ДОРІГ 

 

• Проведено поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення на суму 2326,0 тис. грн.  

• Здійснено середній поточний ремонт автодороги Т-16-25 КПП Кучурган-Біляївка-Маяки-
Овідіополь, км 0+000 – км 9+150. Вартість робіт склала 56621,745 тис. грн.  

• На виготовлення проектно - кошторисної документації на середній поточний ремонт  Т-16-18 з 
місцевих бюджетів – 189,00 тис. грн. 



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

На обліку в управлінні  соціального захисту населення 

перебуває 10792 пільговика.  

На обліку в управлінні перебуває 3964 одержувачів різних 

видів державних соціальних допомог та компенсацій. Обсяг 

фінансування за 2018 р. з державного бюджету місцевим 

бюджетам  становив 89 680,77 тис. грн.  

З жовтня по грудень 2018 року управлінням видано одноразову 

натуральну допомогу «Пакунок малюка» в кількості                       

64 пакунків. 

 За рахунок районної цільової програми підтримки 

малозабезпечених верств населення на 2018-2020 рр.  надано 

допомогу на суму 520 тис. грн. 

21 особі виплачена одноразова матеріальна допомога 

військовослужбовцям, звільненим з військової 

строкової служби на загальну суму 35198,00 грн.  

   

 



• Станом на 01.01.2019 р. кількість домогосподарств отримують 
субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг становить 4692.  

• Кількість домогосподарств, яким призначено субсидію на 
опалювальний період 2018-2019 рр. становить 4231.  

• За надання населенню житлових субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг за 2018 рік 
відшкодовано з державного бюджету  41110,3 тис. грн. 

• Протягом 2018 року 945 домогосподарств отримало субсидію на 
придбання твердого пічного побутового палива та скраплений 
газ.  

• Обсяг фінансування з державного бюджету становив 5015,20 
тис. грн.  



На обліку служби у справах дітей перебуває: 

•  210 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

• 167 дитини під опікою/піклуванням перебуває,  

• 21 дитини в прийомних сім’ях перебуває,  

• 11 дітей в дитячих будинках сімейного типу,  

• 4 дітей перебувають в інтернатних закладах.  

На виконання  районної   Програми «Забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та 

молоді з їх числа на 2017-2019 роки» у 2018 році в  

Роздільнянському районі забезпечено житлом  14 осіб з числа  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

На придбання житла виділено 4094,0 тис. грн. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ  – СИРІТ ТА ДІТЕЙ ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ. 



Один  із основних завдань  Роздільнянської районної 

державної  адміністрації  є забезпечення на території району 

державної політики у сфері фізичної культури, спорту, 

молодіжної політики та оздоровлення дітей. 

У 2018 році: 

- за  рахунок коштів районного бюджету оздоровлено 55 

дітей в санаторії ім..С.Лазо смт.Сергіївка Б-

Дністровського району,  

- за рахунок коштів обласного бюджету 20 дітей в 

санаторії «Мала долина» с. Мала Долина;  

- за рахунок коштів державного бюджету оздоровлено              

66 дітей в ДП УДЦ «Молода гвардія» та МДЦ «Артек». 

- В спортивному таборі відпочинку «Чемпіон», 

оздоровлено 120 дітей,  

- в таборі відпочинку «Патріот» оздоровлено 90 дітей.  

 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ  



ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

Відповідно до вимог  Закону України «Про дошкільну освіту» 

на території району функціонують 13 ДНЗ та 6 навчально-
виховні комплекси «ЗНЗ-ДНЗ»  

(Понятівський, Слобідський, Гаївський, Єреміївський, 
Буцинівський, Новоукраїнський).  

• У районі налічується 4327 дітей від 0 до 6 років. 

• Охоплено дошкільною освітою – 2445. 

• Черга у ДНЗ – 359 дітей. 

Дітей 5-річного віку у районі всього 785, дошкільною 

освітою охоплено – 657 дітей.  

Відсоток охоплення різними формами дошкільної освіти 
дітей 5-ти річного віку (при ДНЗ, ЗНЗ (у підготовчих 
групах), соціально-педагогічний патронат) становить 84%. 

  

 



ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

 

У 2018 році загальноосвітні навчальні заклади району 
закінчили 849 випускників з них базову освіту 
отримали – 594 учнів, повну – 255. Свідоцтво з 
відзнакою отримали – 18; золоту медаль – 1 ; срібну 
медаль - 4. 

Відповідно до нового ЗУ «Про освіту» у новому 2018/2019 
навчальному році всі перші класи шкіл України 
навчатимуться за новим Державним стандартом «Нова 
українська школа».  

На НУШ в Роздільнянському районі було витрачено                      
3 млн. 239 тис. 500 грн.  

З них освітня субвенція 2 млн. 230 тис. 420 грн.  

Районного бюджету 1 млн.009 тис. 120 грн.  

Всі заклади забезпечені обладнанням НУШ. 

 



У районі функціонують 29 загальноосвітніх навчальних закладів. 

• В районі навчається 49 дітей з особливими освітніми потребами з них: 37 учнів на 
індивідуальній формі навчання, 12 – на інклюзивній формі навчання. 

• Інклюзивна форма навчання організована у 10 навчальних закладах 
Роздільнянського району: Болгарська ЗОШ, Бурдівська ЗОШ, Виноградарська ЗОШ, 
Новоукраїнська ЗОШ, Степова ЗОш, Лиманська ЗОШ №1, Роздільнянська ЗОШ №2, 
Роздільнянська ЗОШ №3, Роздільнянський НВК №1.  

• Відкрито 17 штатних одиниць асистентів вчителів. Кожен навчальний заклад заключив 
договори з корекційними педагогами. 

• З 29 закладів загальної середньої освіти 7 облаштовані пандусами, 9 закладів не 
потребують додаткових пристосувань на вході (низький поріг).  

• Організовано регулярний безкоштовний підвіз дітей до місць навчання й додому учнів, 
які проживають у сільській місцевості. Підвіз здійснюється 18 автобусами. Кількість 
дітей, які потребують підвозу – 1190, з них: шкільним автобусом підвозяться – 1190 учнів. 

 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 
 



З метою покращення соціальної сфери у галузі охорони здоров’я 
Роздільнянського району протягом 2018 років виділені та 
освоєні кошті місцевих бюджетів на загальну суму - 4470,3 тис. 
грн.,              на  придбання  медичного обладнання  виділено - 
3031,6 тис. грн.  Завдяки  делегуванню  коштів з  міського  
бюджету                   - 1500 тис. грн.  та  частини  коштів 
районного бюджету  придбано медичне обладнання 

-лапароскопічна стійка – 2299,7 тис грн. 

-апарат штучної вентиляції легенів – 731,9 тис грн. 

- УЗІ - 3600,0 тис. грн. 

З початку 2018 року розроблений план спроможної мережі 
надання первинної медичної допомоги, який включає в себе: 

АСМ (амбулаторія сімейної медицини) - 13, 

ПЗ (пункт здоров'я) -11, 

Кількість   амбулаторій сімейної  медицини  була збільшена  на              

2 амбулаторії в с. Кам’янка та  с. Виноградар. 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 
 



КУЛЬТУРА 
 У мережі інформаційно-

просвітницької діяльності та культурно-

дозвіллєвої роботи в закладах культури та 

мистецтв за 2018 року було проведено 

комплекс заходів національно-

патріотичного, духовного та культурного 

спрямування за різними напрямками 

діяльності.  

Зокрема: 

- ІІ районний фестиваль вертепів та 

колядницьких колективів; 

- І відкритий медовий фестиваль «Спас 

іде – гостей веде!»; 

- Участь у ярмарку «Скарби Одещини» 

В Роздільнянському районі функціонує необхідний 

комплекс закладів культури:   

64 установи районного підпорядкування:   

- 31 бібліотека,  

- 29 клубних закладів,  

- 2 музеї,  

- 2 школи естетичного виховання. 



Стратегічним планом дій голови Одеської обласної державної адміністрації 2017-2019 років 
«Розумний регіон» передбачено відкриття   сучасних  культурних  медіа – центрів на базі закладів 
культури. До   реалізації   цього  проекту  увійшло  14 районі  області, такий центр  планувалось  
відкрити на  базі  центральної районної  бібліотеки. за  умови  проведення  ремонту  приміщення та 
його  облаштування.   

На  сьогоднішній день  проведений  ремонт приміщення на  суму 71,6 тис. грн   отримано   
обладнання  на  суму 78,6 тис. грн.  протягом  І  кварталу 2019 року  планується  придбання 
сучасних  меблів. 



ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА  ТА СПОРТ  

 
Протягом 2018 року проведено 150 спортивних заходів,  в яких 

приймали участь 3325  осіб.  

Роздільнянський район  зайняв 4 місце у загально командному  заліку 

в 2018 році. Спортсмени Роздільнянського району прийняли участь з             

16 видів спорту обласних сільських спортивних Ігор.  

Кращими в обласних  залікових  змаганнях стали: 

1. Пляжний волейбол – жінки 4 місце; чоловіки – 5 місце; 

2.Перетягування канату – 6 місце; 

3.Міні-футбол – дорослі – 2 місце; дві команди юнаків – 1 місце; 

4.Баскетбол – 3 місце; 

5.Футбол – 3 місце; 

6.Настільний теніс – 2 місце; 

7.«Батько, мама, я – спортивна сім’я» - 3 місце (сім’я Слободзян І.О.); 

8.Легкоатлетичний крос – 1 місце (А.Міколюк); 

9.Гандбол – 1 місце ( у 17 раз поспіль); 

10.Кубок М.Березського з міні-футболу – 1 місце. 

 



За рахунок Державної програми «Будівництво   футбольних  

полів  зі  штучним  покриттям    в регіонах  України»  з 

державного  бюджету   виділено  749,0  тис. грн.  за  умови  

співфінансування з  районного бюджету. (всього на 

будівництво   витрачено  1129,5 тис. грн).  

У жовтні 2018 році  спортивний майданчик був зданий до  

експлуатації.  
 

В 2018 році  для   підтримки розвитку  міні  футболу  

серед дітей до  Дня конституції України  було 

проведено  спортивні  змагання,  переможець  яких,  

команда  юних  спортсменів  с. Кошари  отримали  

можливість будівництва  футбольного поля   зі 

штучним  покриттям за рахунок державного 

бюджету. 



АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ  

 
Роздільнянської районною державною адміністрацією реалізується державна політика у галузі  

архітектури та  містобудування, а саме:  

Розглянуто 234 проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з яких погоджено: 187 (що 

становить 79,9%), відмовлено у погодженні: 47 (що становить 20,1%). 

За 2018 рік надано 5 паспортів прив'язки тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності та було продовжено дію 6-ти паспортів прив'язки. 

Протягом 2018 року було розроблено та затверджено 4  детальних планів територій: 

• для розміщення об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію на земельній ділянці 

орієнтовною площею 29,00 га на території Роздільнянської міської ради(за межами населеного 

пункту); 

• для будівництва та обслуговування амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Болгарка; 

• для будівництва та обслуговування амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Кам’янка; 

• для будівництва та обслуговування амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Яковлівка. 

 



ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

 

 

 

Протягом 2018 року виконувалася Районна «Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної 
безпеки Роздільнянського району на 2018-2021 роки». 
 
З метою захисту від підтоплення прилеглої території с. Кучурган та смт Лиманське для відкачування  
води з дренажного обвідного каналу водосховища побудовано  насосні дренажні станції. 
В грудні 2018 року проведені роботи по «Капітальному ремонту (аварійно-відновлювальні роботи) 
робочого насосу на дренажній насосній станції зливових вод за адресою: с. Кучурган, Роздільнянський 
район, Одеська область, вул. Павла Каплуна, буд. №214-2».  
 
Згідно Актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року №№ 1-45 і 2/45 вартість 
ремонтних робіт склала 749438,33 грн., з яких 250000.00 грн. – місцевий бюджет Кучурганської 
сільської ради, 499438,33 грн. – обласний бюджет. 
 
На сьогоднішній день насосні станції в с. Кучургани і смт Лиманське працють в штатному режимі. 
 
Протягом 2018 року проведено 24 засідання  Комісії з питань ТЕБ та НС Роздільнянської 
райдержадміністрації, на яких зверталася увага на питання, ініційовані обласною комісією з питань ТЕБ 
та НС, а також нагальні питання безпеки життєдіяльності населення району та цивільного захисту 
відповідних територій. 
 
 



ОБОРОННА РОБОТА. 

 
За сприянням Роздільнянської районної державної адміністрації на території 

Роздільнянського військового комісаріату встановлено нове приміщення для 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який з 1 січня 2019 

року працює на базі Роздільнянського військового комісаріату. 



Дякую за увагу  


