
ЗВІТ 

голови Роздільнянської  районної державної адміністрації  

за 2020 року  

 

Робота районної державної адміністрації спрямовується на забезпечення 

збалансованого та стабільного соціально-економічного розвитку району на основі 

раціонального та ефективного використання наявних природних, трудових та 

фінансових ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності громади, 

поліпшення добробуту та соціального захисту населення. 

Враховуючи зміни в організаційної структурі Роздільнянської районної 

державної адміністрації,  які обумовлені прийняттям  постанов Кабінету 

Міністрів від 03 листопада 2019 року № 923 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606» та від 03 листопада 

2019 року № 926 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 

2019 р. № 746», досягнення вказаних цілей здійснюється шляхом виконання 

власних та делегованих Роздільнянською районною радою повноважень. 

Діяльність Роздільнянської районної державної адміністрації 

здійснюється за квартальними планами роботи. Найбільш важливі питання 

життєдіяльності району розглядаються на нарадах, засіданнях консультативно - 

дорадчих органів, постійних комісіях, координаційних радах та виносяться для 

розгляду на сесії районної ради. 

Протягом 2020 року головою районної державної адміністрації  проведено 

наступні заходи: 

- 24 апаратних нарад керівників відділів, управлінь та служб району; 

- 11 нарад з органами місцевого самоврядування; 

- 48 засідань районної комісій  з питань техногенної безпеки та 

надзвичайної ситуації; 

- 85 робочих нарад з вирішення поточних питань з керівниками відділів, 

управлінь та служб району; 

У звітному періоді  проведено 4 засіданя спостережної комісії. Поставлено 

на облік 5 умовно-достроково звільнених осіб.  

 Під керівництвом голови районної державної  адміністрації проведено 30 

робочих наради з керівниками правоохоронних  органів. 

-  взято участь у 9 засіданнях сесії Роздільнянської районної ради сьомого 

скликання. 

На території району знаходиться 20 органів місцевого самоврядування, з 

них: 1 – міська, 1 -  селищна та 18 - сільських рад.  Протягом   січня – лютого   

поточного року  головою районної державної  адміністрації  проведено   робочі  

виїзди  до  органів місцевого самоврядування,  з метою  вивчення  стану  їх 



соціального розвитку  та  перспективи.    

Протягом  звітного періоду головою  видано 635 розпоряджень  з   питань 

соціально -  економічного розвитку,  захисту населення  від  надзвичайної  

ситуації,  захисту  прав дитини та інше, 66  розпоряджень з кадрових питань. 

Робота із  зверненнями громадян  

Протягом 12 місяців 2020 року до Роздільнянської районної державної 

адміністрації надійшло 394 звернення. Із загальної кількості звернень: 314 

(83,9%) - надійшло поштою, 47 (7,2%) прийнято на особистому прийомі 

керівництвом районної державної адміністрації, від інших органів, установ, 

організацій - 4(1%), через уповноважену особу -7(2%), через органи влади -

22(6%). 

Протягом  травня –серпня 2021 року головою райдержадміністрації   

проведено 20 виїзних  приоймів громадян на території органів місцевого 

самоврядування.  

У зверненнях громадянами порушено 374 питання. За характером питань, 

порушених громадянами у зверненнях, що надійшли протягом 12 місяців  2020 

року, вагоме місце займають питання: 

- аграрної політики і земельних відносин –32 (8,5%)- виготовлення 

землевпорядної документації тощо; 

- комунального господарства – 14 (3,7%) - водопостачання, 

електропостачання, ремонту доріг, газифікації населених пунктів тощо; 

- сім’ї, дітей та молоді – 98 (26,2%) - усиновлення, встановлення опіки, 

позбавлення батьківських прав тощо; 

- соціального захисту – 27 (7,2%) - надання матеріальної допомоги, 

призначення соціальних виплат та субсидій тощо; 

- житлової політики – 17 (4,5%); 

- з питань архівної справи -68 (18%). 

Через урядову гарячу лінію надійшло 600 звернення з питань соціального 

захисту, надання субсидій, пільгових ліків та інш. 

При вирішенні першочергових завдань впродовж звітного періоду 

спостерігалась конструктивна співпраця між представницькою і виконавчою 

гілками влади району. Завдяки спільним зусиллям та відкритій політиці одним з 

найважливіших досягнень є громадсько-політична стабільність у районі, 

порозуміння між владою і громадами. 

Комунікації з громадськістю. 

Протягом звітного періоду здійснювалась робота по взаємодії з 

інститутами громадського суспільства, відповідно до затвердженої 

рішенням  районної  ради  від 27 листопада 2018 року № 827-VII районної 

програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства Роздільнянського 

району на 2018-2020 роки». 



Розпорядженням від 19 серпня 2020 року № 357/А-2020 затверджено новий 

склад громадської ради при Роздільнянській районній державній адміністрації 

на 2020-2022 рр., до якого увійшли 9 представників інститутів громадянського  

суспільства району. Проведено 2 засідання та ініційовано розширену нараду 

РДА з питань коронавірусного захворювання на території району та дотримання 

карантинних норм визначених законодавством. 

Відповідно до розпорядження Роздільнянської РДА від 17 грудня 2019 

року № 660/А-2019 «Про затвердження Орієнтовного плану консультацій з 

громадськістю  у Роздільнянській райдержадміністрації на 2020 рік» на 

офіційному вебсайті Роздільнянської райдержадміністрації у розділі 

«Консультації з громадськістю», з метою підвищення якості підготовки рішень з 

важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської 

думки опубліковано 4 електронних консультацій, 9 громадських обговорень, 5 

засідань громадської ради при Роздільнянській райдержадміністрації, що у 

загальної кількості складає 33 розглянутих питання. 

Розпорядженням від 17 грудня 2020 р. № 614/А-2020 затверджено 

«Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Роздільнянської 

районної державної адміністрації на 2021 рік». 
 

Відкритість влади є важливою ознакою демократичності. Питання 

відкритості стосується багатьох напрямів функціонування системи державної 

влади. З цієї метою функціонує офіційний веб-сайт, який налічує 31 розділ, серед 

яких понад 300 підрозділів із актуальною інформацією про роботу окремо 

кожного підрозділу райдержадміністрації, з урахуванням графіків особистого 

прийому та актуальними новинами. 
 

Робота голови райдержадміністрації та структурних підрозділів 

проводиться відкрито та гласно. З метою найбільш повного, якісного 

інформування населення про свою діяльність висвітлюються основні події та 

заходи, які проводяться в районі, на офіційному вебсайті та соціальній мережі 

facebook «Роздільнянська районна державна адміністрація» (14 тис. підписників) 

а також в засобах масової інформації.  
 

У районі діє одне офіційне ЗМІ, що виходить 1 раз на тиждень. 

Висвітлення дільності райнної державної адміністрації у районній газеті 

«Вперед» здійснювалось відповідно до «Районної програми щодо висвітлення 

діяльності Роздільнянської районної ради, Роздільнянської районної державної 

адміністрації та територіальних підрозділів органів центральної виконавчої 

влади Роздільнянського району на 2020 рік", яка затверрджена рішенням 

районної ради від 21 грудня 2019 року №1121-VII. Програмою передбачено 282 

тис.  грн. на    висвітлення діяльності райдержадмінічтрації.  

Про діяльність місцевого органу виконавчої влади за звітний період 

опубліковано 653 інформаційних повідомлень, статей та оголошень. 
 

 



Фінансова та бюджетна політика.  

 

У звітному періоді доходна частина районного бюджету, в цілому з 

урахуванням трансфертів, виконана на 97,6 % до призначень звітного періоду,  

фактично надійшло 351 154,7 тис. грн., у тому числі до загального фонду 

районного бюджету надійшло 341 269,4 тис. грн., що складає 98,2%,  до 

спеціального 9885,3 тис. грн. або  82,7%.   

 Власних доходів районного бюджету надійшло в загальній сумі 93607,8 

тис. грн., що становить 96,2%, у тому числі до загального фонду районного 

бюджету надійшло 91 647,2 тис. грн., що складає 95,8%,  до спеціального 

1 960,6 тис. грн. або  114,0%  (власні надходження бюджетних установ).   

Надійшло субвенцій загального фонду: 

-  освітня субвенція 135 846,0 тис. грн., (100 %); 

-  медична субвенція 10 205,9 тис. грн., (100 %); 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1 955,5 тис. 

грн., (100 %); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 630,0 тис. грн., (100%); 

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 426,6 тис. 

грн., (100%); 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 505,9 тис. грн., (100,0%); 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 2 148,8 тис. грн., (100,0%); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 302,3 тис. грн., 

(100%); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету 1 386,1 тис.грн.(100%); 

- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 2948,2 тис. грн., (100%); 

- 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, 

дітей, позбавлених батьківського піклування 8 715,3 тис. грн., (100%); 

- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з 

реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах 

охорони здоров`я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 8000,0 тис. грн., (100%); 



- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню 

ліжкового фонду закладів охорони здоров`я, які надають стаціонарну медичну 

допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 2 148,6 тис. грн., (100%); 

- інші субвенції з місцевого бюджету 13 198,9 тис. грн., (84,6%) 

Надійшло субвенцій спеціального фонду: 

- субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних 

проектів 7752,9 тис. грн.; 

- Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 

проектів  171,8 тис. грн. 

Базової дотації з Державного бюджету України надійшло в сумі 47 139,4 

тис. грн. (100 %). 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

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

11 653,9 тис. грн. (100%). 

Інші дотації з місцевого бюджету в сумі 300,0 тис. грн. (100 %). 

Із обласного бюджету надійшла субвенція на фінансування притулку для 

дітей „Теплий дім” у сумі 2 110,83 тис. грн. (100%). 

 

Видаткова частина загального фонду бюджету на звітний період   

виконана на 93,9 % до планових призначень, що в сумі складає 309575,16 тис. 

грн. при плані 329720,11 тис. грн. 

Видатки по органам державного управління (КФК 0150) склали 5618,44 

тис. грн.  при плані 5916,21 тис. грн., що складає 95,0%, в тому числі: 

          - заробітна плата з нарахуваннями – 5363,83 тис. грн. при плані 5437,0 тис. 

грн., що складає 98,7%; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 66,16  тис. грн. при плані 

209,0 тис. грн., що складає 29,3 %. 

 

Видатки по освіті (КФК 1000) склали 211240,11 тис. грн. при плані  

224390,92 тис. грн., що складає 94,1%, в тому числі: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 181273,22 тис. грн. при плані 

189264,66 тис. грн., що складає 95,8%; 

- продукти харчування – 2959,03 тис. грн. при плані 4600,11тис. грн., що 

складає 64,3%; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 16060,57 тис. грн. при плані 

17985,29 тис. грн., що складає 89,3%. 

Видатки по охороні здоров’я (КФК 2000) склали 23459,66 тис. грн. при 

плані  25793,43 тис. грн., що складає 91,0 %, в тому числі: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 8395,8 тис. грн. при плані 8458,97  тис. 

грн., що складає 99,3%; 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1551,69 тис. грн. при плані 

1765,31 тис. грн., що складає 87,9%; 



- продукти харчування  - 145,500 тис. грн. при плані 145,500 тис. грн., що 

складає 100  %; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 6941,53 тис. грн. при плані 

8922,00 тис. грн., що складає 77,8 %. 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (КФК 3000) 

склали 12374,39 тис. грн. при плані 12812,66 тис. грн., що складає 96,6 %, в тому 

числі: 

        - заробітна плата з нарахуваннями –8585,638 тис. грн. при плані 8848,620 

тис. грн., що складає 97,03 %; 

      - медикаменти та перев’язувальні матеріали – 43,180 тис. грн. при плані 

43,180 тис. грн., що складає  100 %; 

     - продукти харчування – 609,377 тис. грн. при плані 610,102 тис. грн., що 

складає 99,9%; 

    - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 265,287 тис. грн. при плані 

269,561 тис. грн., що складає 98,4 %. 

Видатки на культуру та мистецтво (КФК 4000) склали 7501,36 тис. грн. 

при плані 7688,09 тис. грн., що складає 97,6%, в тому числі: 

- заробітна плата з нарахуваннями –7168,85 тис. грн. при плані 7179,12 тис. 

грн., що складає 99,9%; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 165,68 тис. грн. при плані 

320,30тис. грн., що складає 51,7%. 

Видатки на фізичну культуру і спорт (КФК 5000) склали 5526,67 тис. грн. 

при плані 5775,09 тис. грн., що складає 95,7%, в тому числі: 

- заробітна плата з нарахуваннями –2575,18 тис. грн. при плані 2597,21 тис. 

грн., що складає 99,2 %; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 794,53 тис. грн. при плані 

881,30 тис. грн., що складає 90,2 %. 

Видатки, не віднесені до основних груп (КФК 8000) склали 41191,44 тис. 

грн., при плані 44672,50  тис. грн., що складає 92,2 %, в тому числі: 

 

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

іншими бюджетами) –35258,73тис. грн., при плані 38692,52 тис. грн., що складає 

91,1 %; 

- витрати пов`язані з наданням та обслуговуванням Державних пільгових 

кредитів наданих індивідуальним сільським забудовникам (районна програма 

«Власний дім») – 50,0 тис. грн., при плані 50,00 тис. грн., що складає 100 %. 

   

Видаткова частина спеціального фонду бюджету до плану на звітний 

період виконана на 87,6 %, що в сумі складає 35952,08 тис. грн. при плані  

41062,37 тис. грн., в тому числі: 

- власні надходження бюджетних установ – 629,963 тис. грн., при плані 

204,400 тис. грн., що складає  308,2%.; 

- плата за послуги  бюджетних установ – 1293,126 тис. грн. при плані 1515,0 

тис. грн. , що складає 85,4%. 
 



При цьому, кредиторська заборгованість по утриманню бюджетних 

установ районного бюджету відсутня. 

 

Пріоритетним напрямом  в 2020 році було і залишається вирішення 

соціальних проблем в районі шляхом  впровадження проектів, спрямованих 

на поліпшення соціально-побутових умов жителів сільських населених 

пунктів, ремонт доріг, ремонт та оснащення закладів освіти, культури, 

благоустрою тощо 

 

За  12 місяців  2020 року виділено бюджетних коштів на виконання 

районних програм в сумі – 13989042,25 грн, в т.ч.: 

Програма розвитку фізичноі культури та спорту в Роздільнянському 

районі на 2017-2021 роки – 445390,04 грн., 

Програма енергоефективності Роздільнянського району" на 2019 - 2021 

роки – 128301,00 грн., 

Регіональна  Програма "Власний дім"- 50000,0 грн., 

Програма сприяння функціонування КП СВТГРР "Лиманське" на 2020 рік-

992196,00 грн., 

"Районна програма щодо висвітлення діяльності Роздільнянської районної 

ради, Роздільнянської районної державної адміністрації та територіальних 

підрозділів органів центральної виконавчої влади Роздільнянського району на 

2020 рік"-600000,0 грн., 

Районна цільова програма “Доступна медицина" на 2019-2021 роки, - 

1896554,00 грн., Районная цільова програма «Здоров’я» на 2019 - 2023 роки   -

8181594,82грн., 

Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб та молоді з їх числа на 2020 - 2022 роки – 

220000,00 грн., 

 Районна програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

Роздільнянського району на 2018 - 2021 роки – 118010,00 грн., 

Районна цільова Програма мобілізаційної підготовки т на 2020-2021 роки» 

- 15965,0 грн., 

Районна програма "Архів - захист історичної пам'яті Роздільнянщини" на 

2016-2020роки-14962,10 грн., 

Районна програма "Освіта Роздільнянщини" на 2019 - 2022 роки, Районна 

програма "Національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-

2020роки"- 260369,29 грн., 

Районна програма підтримки малозабезп. верст населення на 2018-2020 

роки, Програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 2018-2020 роки 

– 883000,00 грн., 

Програма «Культура Роздільнянщини на 2016-2020 роки», Програма 

розвитку туризму в Роздільнянському районі на 2018-2020 роки.-69700,00 грн., 

Районна Програма сприяння функціонуванню управління соціального 

захисту населення Роздільнянської районної державної адміністрації на 2018-

2020 роки – 98000,0 грн., 



Програма з виконання "Національного плану дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини" на період до 2022 року – 15000,00 грн. 

 

Заробітна плата. 

 

 Середня заробітна плата за листопад 2020 року становила по району 

7 814,17 грн., що становить 73,0% до середньої по Одеській області за листопад 

2020 року (10 714 грн.) та 156,3% до мінімальної заробітної плати, встановленої 

законодавством (5000,0 грн). 

 розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних 

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

більше) у ІІІ кварталі 2020 року становив 9646 грн. і порівняно з відповідним 

періодом 2019 року збільшився на 13,8%. Середньомісячна заробітна плата по 

району в даному сигменті становить 92,2% до середнього рівня по області  (10464 

грн.). 

 Станом на 01.11.2020 року заборгованість по заробітній платі по району 

відсутня.  

 

Демографічна ситуація. 

 

 Станом на 01.11.2020 року в Роздільнянському районі проживало 56926 

осіб. Зменшення чисельності наявного населення до початку року становило 283 

особи, або 0,5%. Протягом січня-жовтня 2020 року народилося 436 осіб, померло 

605 осіб. Загальне скорочення чисельності населення району  відбулось: за 

рахунок природного скорочення – на 169 осіб, за рахунок міграційних процесів 

– на 114 осіб. 

 

Ринок праці. 

 Всього протягом 2020 року перебувало на обліку Роздільнянської районної 

філії Одеського обласного центру зайнятості 1092 безробітних. На вільні та 

новостворені робочі місця працевлаштовано 431 особу. Станом на 01.01.2021 

року на обліку Роздільнянської районної філії Одеського обласного центру 

зайнятості перебувало 370 безробітних громадян. 

В звітному періоді укладено 3 договори на громадські роботи. В 

громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру приймали участь 

176 осіб.  

На профнавчання в 2020 році було направлено 133 особи безробітних по 

різним професіям, які потребує ринок праці.  

Протягом 2020 року районною службою зайнятості проведено 282 

семінари для безробітних та  надано 4430 профорієнтаційних послуги. 

 

Сільське господарство. 

У районі функціонує 218 фермерських господарств та 32 великих 

сільськогосподарських підприємства. Фермерськими господарствами 



використовується 13,6 тис.га землі, у т.ч. 13,2 тис.га -  сільськогосподарські 

угіддя (з них: 10,8 тис.га - рілля,  2,18 тис.га - пасовища, багаторічні насадження 

- 66,5 га  та інші). 

У користуванні особистих підсобних господарств (10722 одиниці) 

знаходиться 4602,4 га земель, в тому числі сільськогосподарських угідь - 4600,8 

га. 

В оренді знаходяться 8360 паїв на площі 48458,46 га, з яких невитребуваних 

паїв 244 од. на площі 1679,75 га. 

Засушливі  умови восени 2019 року  несприятливі явища навесні 2020 року  

негативно впливали  на  вегетацію  сільськогосподарських  культур на  території 

як Роздільнянського  району так і в області в цілому.  

Відповідно  до  даних  державної служби статистики України  в 

Роздільнянському районі посівна  площа  озимих  культур  на зерно   по  

підприємствах району   станом на 01 грудня 2020  року  складала  47688 га.  в 

тому  числі 33665 зернові культури   та 14022 га ріпаку. 

 Роздільнянською районною державною адміністрацією проведена   

інформаційно – роз’яснювальна робота з    органами  місцевого самоврядування 

та   керівниками сільськогосподарських підприємств  щодо  проведення  заходів 

із  складанням  актів на списання  посівів  та   надання  відповідної інформації. 

Відповідно  наданих  актів  списанню  частково або в цілому  підлягає  

23093,5 га.  озимих зернових та  3963,02 га  ріпаку, що  складає 57 %  від загальної 

площі  посівів  озимих зернових та ріпаку,  з  яких:  

озима пшениця  - 65,4 % (25982 га з них  загинуло 17003,08 га) 

озимий ячмінь – 76,5 % ( 7683 га  з них  загинуло  5881,02 га)  

озимий ріпак – 28,3% (14022 га  з них загинуло 3963,02 га)  

Розрахунки збитків повинні проводитись відповідно Методики, 

затвердженої ПКМУ від 15.02.2002 №175, а також перелік документів, 

необхідних для надання для компенсації, згідно Порядку виділення коштів з 

резервного фонду бюджетів, затвердженому ПКМУ від 29.03.2002 року № 415. 

 

Житлово-комунальне господарство. 
Протягом 2020 року основну увагу в галузі житлово-комунального 

господарства було приділено питанням поводження з твердими побутовими 

відходами, будівництву і ремонту системи водопостачання, енергоефективності, 

підготовці та сталому проходженню опалювального сезону.  

На території Роздільнянського району налічується 27 сміттєзвалищ 

загальною площею 35,31 гектара та потужністю 20,752 тис.тонн ТПВ на рік. Всі 

сміттєзвалища паспортизовані. Проблемним питанням є визначення земельної 

ділянки під зберігання та захоронення твердих побутових відходів 

смт.Лиманське та с.Кучургани  

За 2020 рік було ліквідовано120 стихійних сміттєзвалищ загальною 

площею близько 2,5 га та вивезено 7050 куб.м. безгосподарських відходів.  



Роздільнянською міською радою придбано 42 металевих контейнери для 

сміття на загальну суму 142,5 тис. грн., оновлено парк спецтранспорту на 832,0 

тис. грн.   

Проведені роботи по енергозбереженню (заміна вікон) в Роздільнянській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 299,77 тис.грн, Яковлівській ЗОШ І-ІІІ ступенів - 169,59 

тис.грн, Калантаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 179,59 тис.грн, Новоукраїнській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів -277,87 тис.грн,  

Загальна сума коштів на заміну вікон в загальноосвітніх закладах складає 

926,82 тис.грн.  

Проведені роботи по капітальному ремонту будівель та ремонту дахів 

шкіл: Лиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів -  793,36 тис.грн, Яковлівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів -713,77 тис. грн, Калантаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 49,98 тис.грн, 

Бурдовської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 257,53 тис.грн., Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 – 608,35 тис.грн (ремонт даху та утеплення фасаду будівлі). Всього 

проведено робіт на суму 1629,63 тис.грн. 

Проведено капітальний ремонт покрівлі Єреміївського ФАП - 148,0 

тис.грн, Новоукраїнського ФАП – 75,0 тис. грн.  

Проведено  капітальний ремонт будинків культури  с.Кучурган - 415,0 

тис.грн, с.Кам’янка – 1495,33 тис.грн, с.Калантаївки – 543,81 тис.грн, с.Єгорівка- 

221,38 тис.грн. та Районного будинку культури м.Роздільна -  485,71 тис.грн.  

Проведено капітальний ремонт адмінбудівель сільських рад на суму 

1932,77 тис.грн. 

      Фактичні обсяги фінансування заходів, які спрямовані на покращення 

житлово-комунального господарства Роздільнянщини, в 2020 році становили 

22017,0 тис.грн., в тому числі кошти районного бюджету – 442,0 тис.грн., кошти 

бюджетів сіл, селища, міста – 21575,24 тис.грн. 

Крім того,  2020 році здійснено:  

- модернізацію систем теплопостачання (встановлення енергоефективного 

обладнання), технічне переоснащення мережі опалення Степанівського МНВК 

на суму 568,2 тис.грн, та придбано енергозберігаючих насосів для мережі 

опалення у Калантаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та 

Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ступенів на загальну суму 41,8 тис.грн; 

-  реконструкцію теплотраси біля районної поліклініки м.Роздільна  - 37,5 

тис.грн 

- ремонт вуличного освітлення та встановлення світлодіодних ламп на 10 

об’єктах на загальну суму 1626,31 тис,грн., а саме: капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення сіл Виноградарь, Вакулівка, Перше Травня на суму 246,77 

тис.грн; сіл Новоукраінка,. Петроєвдокіївка, Капаклієво – 147,85 тис.грн, 

с.Болгарка - 85,66 тис.грн, с.Калантаївка - 592,35 тис.грн, с.Єреміївка - 137,38 

тис.грн., м.Роздільна (вул.Толстого, Молодіжна, Східна, провул.Теністий, 

Зірковий, Молодіжний, Роздільнянський, Сонячний) - 416,3 тис.грн. 

 

Із загального населення району   забезпечено централізованим 

водопостачанням  55,4 тис. мешканців (96%) або 19894 індивідуальних будинки 

та квартири. Оснащені  приладами обліку води 17820 будинків та квартир 



(89,57% від загальної кількості будинків, що забезпечені централізованим 

водопостачанням). 

 В усіх населених пунктах вода подається цілодобово.  

       Є населені пункти, де відсутнє централізовано водопостачання - це невеликі 

села з незначною чисельністю жителів: Новодмитрівка, Миколаївка, 

Новодмитрівка Друга, Новоградениця, Плавневе, Труд-Гребенік, Бугай, Веселе, 

Поташенкове,  Капаклієве, Шевченкове, Новий Гребеник. 

Якість питної води у значній мірі залежить від стану системи 

водопостачання. Значна частина водопровідних споруд району (насосна станція 

та водопровідні мережі) відпрацювала нормативний строк експлуатації, що 

призводить до підвищених витрат електроенергії та збільшення вартості 

перекачування води і стоків. Загальна протяжність водопровідних мереж 477,27 

км, у зношеному та аварійному стані перебуває  96,45 км, що становить 20,2 %  

їх загальної довжини.  

Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 18,32 км, з яких 9 

км потребують реконструкції. Зношеність каналізаційних мереж, крім 

вторинного забруднення водопровідної води стічними водами, обумовлює 

підтоплення територій населених пунктів. В 2020 році проведено реконструкцію 

каналізаційних мереж по вул.Європейська в м.Роздільна на суму 199,38 тис.грн. 

В районі налічується 3 каналізаційні очисні споруди, які працюють 

неефективно та не 

забезпечують належне очищення каналізаційних стоків. 

На розв’язання існуючих проблем щодо забезпечення населених пунктів 

району якісним водопостачанням була спрямована Програма «Питна вода 

Роздільнянщини на 2009-2020 роки». 

Для забезпечення реалізації заходів Програми передбачалося залучення 

коштів з різних джерел фінансування (кошти державного бюджету, місцевих 

бюджетів, субвенцій з Державного та обласного бюджетів). 

Фактичні обсяги фінансування за програмою в 2020 році  становлять 

7791,43 тис грн. (кошти  місцевих бюджетів). 

В 2020 році проведено: 
- капітальний ремонт системи водопостачання по 7 об’єктам протяжністю 

5,9 км на загальну суму 1261,01 тис.грн (Марківська с/р - 424,38 тис.грн, 

Степанівська с/р – 316,98 тис.грн, Щербанська с/р – 299,75 тис.грн, Єреміївська 

с/р - 121,65 тис.грн, Виноградарська с/р – 49,85 тис.грн, Понятівська с/р - 48,4 

тис. грн); 

- реконструкцію водопровідної мережі по 8 об’єктам протяжністю 2,13 км 

на загальну суму 404,17 тис.грн (Роздільнянська м/р – 272,78 тис.грн, 

Виноградарська с/р -131,38 тис.грн); 

 - капітальний ремонт башти Рожновського  та свердловин  по 10 об’єктам 

на загальну суму 3162,45 тис.грн (Кам’янська  с/р – 1544,45 тис.грн, Марківська 

с/р - 836,25 тис.грн, Понятівська с/р - 409,1 тис.грн, Старостинська с/р - 295,59 

тис.грн.,  Буцинівська с/р – 77,053 тис.грн); 

- придбано водонапірну башту Рожновського та пробурено  свердловину 

на загальну суму 1251,7 тис.грн  в с.Матишівка Кам’янської с/р; 



- придбано 20 енергозберігаючих глибинних насосів на загальну суму  

335,21 тис.грн (Старостинська с/р – 152,83 тис.грн, Кошарська с/р - 58,6 тис.грн, 

Буцинівська с/р - 53,76 тис.грн, Єреміївська с/р - 44,0 тис.грн, Щербанська с/р – 

26,02 тис. грн); 

             - Роздільнянською м/р проведено реконструкцію майданчику для модуля 

системи знезалізнення води  та закуплено обладнання для нього на загальну суму  

1165,51 тис.грн.        

     Виконання заходів із забезпечення населення якісною питною водою та 

сталим водовідведенням продовжується. 

Послуги тепло-, водопостачання, водовідведення та послуги з утримання 

будинків, споруд і прибудинкових територій надають 12 комунальних 

підприємств.  
У січні-жовтні 2020 року населенню району нараховано до сплати за 

житлово-комунальні послуги 15,8 млн.грн. Оплачено, включаючи погашення 

боргів попередніх періодів, 14,95 млн.грн. (94,4% нарахованих сум). 

Заборгованість населення з платежів за отримані житлово-комунальні послуги 

станом на кінець жовтня 2020 року - 6,19 млн. грн. 

Кількість ОСББ по району залишилась на рівні минулого року та 

становила 31 об’єднання. Всі вони утворені в м. Роздільна. 

Постійно проводиться робота з благоустрою територій. Протягом 2020 

року проведено 27 заходів на загальну суму 13425,22 тис.грн, в тому числі: 

- проведено облаштування прилеглих територій соціально значущих 

об’єктів (соцкомплексів, амбулаторій сімейної медицини, поліклініки, будинку 

культури, адмінбудівель) на загальну суму 9770,31 тис. грн (Кам’янська с/р - 

5318,94 тис.грн, Степанівська с/р – 2974,33 тис.грн, Роздільнянська м/р - 1278,87 

тис.грн, Єреміївська с/р -198,17 тис.грн); 

- придбано та встановлено 6 спортивних майданчиків та 3 дитячих на 

загальну суму 1889,86 тис.грн, (Яковлівська с/р - 1185,54 тис.грн , 

Роздільнянська м/р - 584,87 тис.грн,  , Єреміївська с/р - 70,46 тис.грн, Понятівська 

с/р - 48,99 тис.грн); 

- проведені роботи по реконструкції меморіалів та пам’ятників 

загиблим воїнам на загальну суму 1347,33 тис.грн (Кам’янська с/р - 1159,65 

тис.грн, Марківська с/р - 153,47 тис.грн, Роздільнянська м/р - 34,21 тис. грн). 

 

Дорожне господарсво. 

Протягом 2020 року на автомобільних дорогах загального користування 

державного значення, які проходять територією Роздільнянського району, 

проведені наступні роботи. 

 За  рахунок коштів державного бюджету проводились роботи з: 

-  капітального ремонту автомобільної дороги загального користування 

державного значення Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка 

- /М-16/ на ділянці км 378 + 505 - км 386 + 431. Загальна протяжність ділянки - 

7,926 км, вартість виконаних робіт - 59,654 млн.грн.; 

- експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування державного значення на загальну суму 3,616 млн.грн. 



 За рахунок коштів Степанівської сільської ради були виконані роботи з 

коригування проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт 

автомобільної дороги  Т-16-18 /Р-33/ - Роздільна — Єреміївка - /М-05/ на ділянці 

км 0 + 000 — км 7 + 796 на суму 55,886 тис.грн.  

 

В рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування державного значення протягом поточного року здійснюється 

дрібний поточний ремонт Т-16-18 Р-33/-Роздільна – Єреміївка - /М-05/, км 

13+200 – км 42+200. За інформацією Служби  автомобільних доріг в Одеській 

області, у 2021 році  планується  виготовити  проект  на  капітальний ремонт 

даної автомобільної  дороги на  всю ділянку  від м. Роздільна  до  траси  Одеса – 

Київ. 

Проведено торги на середній поточний ремонт автомобільної дороги 

загального користування державного значення Т-16-18 Р-33/-Роздільна – 

Єреміївка - /М-05/, км 0+000 - км 7+796. Переможцем визнано ТОВ 

«Березівкаагрошляхбуд», яке  приступить   до  виконання робіт у 2021 році.  

 Роботи, виконані на автомобільних дорогах загального користування 

місцевого значення Роздільнянського району: 

 Виконано поточний дрібний ремонт  наступних автомобільних доріг: 

 - С161903 Роздільна - Кам’янка - Покровка (593,882 тис.грн.): 

 - С161911 /М-05/ - Єгорівка (1936,933 тис.грн.); 

 - С161904 /М-16/ - Щербанка — ст.Єреміївка — Андрієво-Іванове 

( 1975,524 тис.грн.); 

 - С161903 Роздільна - Кам’янка - Покровка (1641,909 тис.грн.) 

 Виконано роботи з експлуатаційного утримання доріг загального 

користування місцевого значення; 

 - О161930 Роздільна — Понятівка — Кошари — Знам’янка(194,053 

тис.грн.); 

 - С161917 Об’їзд м.Роздільна , С161903 Роздільна — Кам’янка — 

Покровка , С161910 /М-05/ - Бецилове — Новоукраїнка, С161901 Роздільна — 

Старостине - Надія (37,627 тис.грн.); 

 - О160506 Залізнична станція Вигода — Роздільна ( 1857,232 тис.грн); 

С161901 Роздільна - Старостине — Надія (1379,828 тис.грн. - проведено 

протиаварійних робіт); 

 - С161922 Парканці — Сухе (355,972 тис.грн.). 

  Протягом 2020 року проведено капітальний ремонт дорожнього покриття 

доріг місцевого значення на загальну суму 15497,03 тис.грн, (Яковлівська с/р - 

5093,48 тис.грн., Роздільнянська м/р - 4241,15 тис.грн, Степанівська  с/р - 3111,57 

тис.грн, Марківська с/р -2490,93 тис.грн, Гаївська с/р - 559,9 тис.грн. 

 Протягом 2020 року проведено капітальний ремонт та реконструкція 

тротуарів  в м. Роздільна на загальну суму 1915,06 тис. грн. 

 

 



Містобудування та архітектура 

 

Роздільнянською районною державною адміністрацією реалізується 

державна політика у галузі  архітектури та  містобудування, а саме:  

1. Надання висновків про  погодження або відмов в такому погодженні 

проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.  

Роздільнянською районною державною адміністрацією протягом 2020 

року було розглянуто 467 проєктів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, з яких погоджено: 424 (що становить 90,8 %), відмовлено у погодженні: 

43 (що становить 9,2 %). 

2. Виготовлення та видача будівельного паспорту забудови земельної 

ділянки (забудова присадибних, дачних і садових ділянок). 

Протягом 2020 року надійшло 18 звернень щодо видачі будівельного 

паспорту забудови земельної ділянки. З яких виготовлено 17 будівельних 

паспортів,  1 звернення відмовлено, в зв'язку з невідповідністю намірів забудови 

державним будівельним нормам. 

3. Надання вихідних даних на проєктування об'єктів архітектури для 

нового будівництва розширення, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту, благоустрою територій у порядку встановленому центральним органом 

виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, видача 

містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. 

В поточного році  було надано містобудівні умови та обмеження по 3 

зверненням, ще по 6 зверненням було відмовлено відповідно до Наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для 

проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються» від 

06.11.2017 р. № 289. 

4.  Виготовлення та видача паспортів прив'язки тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності. 

Виготовлено 13 паспортів прив'язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності та продовжено дію 8 паспортів прив'язки. 

5. Ведення обліку наявної містобудівної документації населених 

пунктів на території району, внесення пропозицій та організація проведення 

робіт з питань щодо розроблення та коригування генеральних планів та іншої 

містобудівної документації. 

Постійно проводиться робота з інформування органів місцевого 

самоврядування щодо необхідності ініціювати розроблення нових генеральних 

планів. 

В 2020 році  затверджено 2 генеральних плани, 1 план зонування населених 



пунктів та 1 детальний план території. 

Рішенням Старостинської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області № 737-VIІ від 18 травня 2020 року затверджено містобудівну 

документацію на місцевому рівні: «Генеральний план та зонінг населеного 

пункту Нові Чобручі Старостинської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області зі зміною меж». 

Рішенням Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської 

області № 1470-VIІ від 03.09.2020 року затверджено містобудівну документацію 

на місцевому рівні: «Генеральний план селища Лиманське Лиманської селищної 

ради Роздільнянського району Одеської області зі зміною меж». 

Рішенням Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської 

області № 1409-VIІ від 15 квітня 2020 року затверджено містобудівну 

документацію на місцевому рівні: «Детальний план території, що обмежена 

вулицями: Гагаріна, Чкалова, Шкільний провулок, та Виноградна в смт. 

Лиманське Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської 

області». 

На етапі затвердження, а також збору державних вимог генеральні плани 

населених пунктів: м. Роздільна – запланована дата завершення робіт з 

виготовлення містобудівної документації ІІ кв. 2021 року; с. Щербанка, с. 

Розалівка та с. Дружба – запланована дата завершення робіт з виготовлення 

містобудівної документації 2021 рік. Детальні плани території: «Детальний план 

території за межами населених пунктів, яка розташована на Північно-Західній 

околиці с. Степанівка Степанівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області загальною площею 17,8 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

пов’язані з користуванням надрами» та «Детальний план території для 

будівництва спортивного комплексу в с. Гаївка Степанівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області». 

 

Освіта 

Дошкільна освіта 

 Для забезпечення прав дітей на доступність здобуття дошкільної освіти, їх 

розвиток, виховання та навчання відповідно до вимог  Закону України «Про 

дошкільну освіту» на території району функціонують 13 закладів дошкільної 

освіти та 7 навчально-виховних комплексів «ЗНЗ - ДНЗ» (Понятівський, 

Слобідський, Гаївський, Єреміївський, Буцинівський, Новоукраїнський, 

Старостинський). 

 У районі налічується 3242 дітей від 0 до 6 років. 

 Охоплено всіма формами дошкільної освіти – 1701 дітей. 



У 2020 році відкрито додаткову групу у закладі дошкільної освіти 

«Пролісок» с.Яковлівка. 

У першому кварталі освітній процес в закладах дошкільної освіти 

здійснювався дистанційно. 

 

Загальна середня освіта 

У районі функціонують 29 загальноосвітніх навчальних закладів, із них 17 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 3 загальноосвітніх школи І-ІІ ступенів, 1  

загальноосвітня школа І ступеню, 1 – НВК (школа-гімназія),  5 НВК 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 

(Понятівський, Слобідський, Єреміївський, Буцинівський, Новоукраїнський), 2 

НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад ” 

(Гаївський, Старостинський). У загальноосвітніх навчальних закладах 

навчається 6737 дітей, в 1-4 класах - 2891; в 5-9 класах - 3229; в 10 - 11 класах — 

617. 

У другу зміну працюють 3 загальноосвітні навчальні заклади: 

Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, 

Роздільнянського НВК (школа-гімназія) №1. 

 У 2020 році заклади загальної середньої освіти району закінчили 955 

випускників, з них базову освіту отримали – 632 , повну – 323. Свідоцтво з 

відзнакою отримали – 11; золоту медаль –5 ; срібну медаль - 6. 

 Організовано регулярний безкоштовний підвіз дітей до місць навчання, які 

проживають у сільській місцевості. Підвіз здійснюється 20 автобусами. 

Шкільними автобусами підвозяться – 1226 учнів. 

Безкоштовним гарячим харчуванням за рахунок коштів, передбачених 

кошторисом видатків для закладів освіти району, з розрахунку 12 грн. (гарячий 

сніданок) у день на одну дитину, забезпечені діти таких категорій: діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського піклування, діти 1-4 класів з сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям, діти із сімей учасників ООС (АТО) та діти 1-4 класів 

не пільгової категорії за рахунок коштів з районного бюджету - 50% та за рахунок 

коштів,  делегованих з  бюджетів сільських, селищної та місцевої рад - 50 %. 

Всього харчуються – 3221 учень.  

У 2020 році завдяки спільній роботі райдержадміністрації, органів 

місцевого самоврядування  проведено  ремонтні  роботи  у навчальних закладах  

освіти.  

Проведено капітальний ремонт (облаштування евакуаційного виходу)  

Понятівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" в сумі 35,8 тис. грн., Бурдівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. в сумі 40,6 тис.грн, Єреміївського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" в сумі 68,4 

тис.грн. 



За рахунок коштів обласного бюджету проведено капітальний ремонт 

(благоустрій прилеглої території) Лиманської ЗОШ I-III ст. № 1 в сумі 150,0 

тис.грн., капітальний ремонт мережі опалення Степанівського МНВК в сумі 

568,5 тис. грн,  капітальний ремонт спортивної зали Кучурганської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів імені П. М. Каплуна в сумі 1092,5 тис. грн, 

капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Калантаївської ЗОШ I-III ступенів в 

сумі 179,6 тис. грн, капітальний ремонт Лиманської ЗОШ I-III ст. № 1 в сумі 793,4 

тис. грн. 

Також за рахунок районного бюджету та коштів інших місцевих рад 

району проведено капітальний ремонт підлоги Яковлівської ЗОШ в сумі 883,4 

тис. грн., капітальний ремонт фасаду Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2  в 

сумі 299,8 тис.грн., капітальний ремонт та придбання вікон для Новоукраїнської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів в сумі 277,8 тис. грн, капітальний ремонт туалету 

Старостинського НВК в сумі 120,4 тис. грн, капітальний ремонт фасаду будівлі 

Бурдівської ЗОШ в сумі 257,5 тис. грн, проведено капітальний ремонт та 

придбання обладнання для їдалень Роздільнянського НВК «школа-гімназія» №1 

та Виноградарської ЗОШ в сумі 474,0 тис. грн, придбано обладнання 

комп'ютерного класу для Буцинівського НВК в сумі 100,0 тис. грн., придбано 

музичні інструменти для Роздільнянської школи мистецтв в сумі 100,0 тис. грн. 

Проведено  поточний ремонт  підлоги  спортивної зали  Роздільнянської 

НВК «Школа – гімназії»  на  загальну суму 400,0 тис. грн.  

У 2020 році на повну силу запрацювала Комунальна установа 

«Інклюзивно-ресурсний центр», яка розташована  в селищі Лиманське на базі  

школи – інтерната.  

У 21 закладі загальної середньої освіти відкрито 39 класів інклюзивної 

освіти для 48 дітей з особливими освітніми потребами, 28  учнів навчаються 

індивідуально у формі педагогічного патронажу.  Закуплено матеріали для 

облаштування кабінетів психологів для розвитку та розвантаження дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Начальними закладами виконується розвиток концепції Нової 

української школи. Проведено закупівлю меблів  та дидактичного матеріалу для 

першого класу. 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про загальну середню освіту» в 

Роздільнянському районі працює Степанівський міжшкільний навчально–

виробничий комбінат (МНВК). 

 У 2019  році кількість учнів, які пройшли професійне навчання складає 277, 

із них здобувають професію за напрямком: “Автосправа”, “Перукарська справа”, 

“Основи комп'ютерного набору” з Роздільнянського НВК (школа-гімназія) №1, 

Роздільнянських ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2,3, Яковлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Степової ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Степанівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кучурганської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. П.М. Каплуна, 

Щербанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Лиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Лиманської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. 



Позашкільна освіта  

 У Ценр творчості  дитій та учнівської молоді  творчими об'єднаннями, 

студіями та гуртками під керівництвом 25 педагогів у 2019-2020 навчальному 

році охоплено 1202 дитини, які відвідують  гуртки художньо-естетичного, 

науково-технічного, еколого-натуралістичного; соціально-реабілітаційного, 

фізкультурно-спортивного спрямування. 

 У 2019-2020 навчальному році в Роздільнянській дитячо-юнацькій 

спортивній школі займається 393 учні в 21 групах. Працюють 13 тренерів-

викладачів. Спортивна школа має філіали в Кам’янській, Щербанській, 

Лиманській №1, Степанівській, Кучурганській, Болгарській ЗОШ. У школі 

функціонують 7 спортивних відділень: волейбол, гандбол, боротьба дзюдо,  

футбол, настільний теніс.  

З початку 2020 року вихованці спортивної школи приймали участь в 

17 змаганнях, з них; районні - 4 (64 призери), обласні — 11 (82 чемпіони та 

призери), всеукраїнські - 3 (10 призерів), в яких взяли участь 181 дитина.  

Чемпіонат України з футзалу серед юнацьких команд у віковій категорії U-

17 «Екстра-ліга" сезон 2019/2020 років - перше місце посіла команда ДЮСШ-

ФСК "Іллівець" м.Роздільна/м.Чорноморськ; 
Відкрита першість Одеської області з гандболу, серед юнаків 2006 р.н. та 

молодше,  пам’яті тренера Роздільнянської ДЮСШ Анатолія Петровича Петриги 

- Команда м. Роздільна стала срібним презером Відкритої першості Одеської 

області. 
У турецькому місті Ізмір з 24 вересня по 27 вересня 2020 року проходив 

Чемпіонат Європи з волейболу пляжного у віковій категорії до 22 років. Павло  

Плотник (тренер Шкульова А. )  на Чемпіонаті Європи посів 9 місце; 
У Міжнародному турнірі з дзюдо серед юнаків та дівчат 2005-2006 

р.н.,2007-2008 р.н., 2009-2010 р.н.-  Дипломом І ступеню серед  юнаків та дівчат 

2005-2006 р.н. нагороджено Дмитра Сєдих (тренер Вікторія Горобій). 
Для  розвитку  та  популяризації  ідеї  фізичної  культури  та  спорту,  

сприянню  всестороннього розвитку  дітей  i  молоді,  залучення  їх  до  занять  

фізичною  культурою  та  спортом,  забезпечення пропаганди  здорового  способу  

життя  Роздільнянською дитячою юнацькою спортивною школою   проводились  

традиційні змагання з настільного тенісу «Кубок Героїв», відкрита першість з 

дзюдо імені загиблого героя-кіборга Сергія Іщенка, ініційовані ГО «Громада 

Роздільнянщини». 

 

Культура 

 

 Загальна кількість закладів культури в районі складає 63 установи: 31 

бібліотека, 1 музей, 2 школи естетичного виховання, 29 клубних закладів.  

Функціонування  галузі  культури  забезпечує 221 працівник. 



У мережі інформаційно-просвітницької діяльності та культурно-

дозвіллєвої роботи в закладах культури та мистецтв району протягом 2020 року 

було проведено 472  заходи національно-патріотичного, духовного та 

культурного спрямування . 

На базі всіх клубних закладів району є 104 постійно діючих угруповання – 

95 аматорських художніх колективів, 8 з яких мають звання “народний ”, 1 – 

«зразковий». 

  Районний комунальний заклад «Роздільнянський РПК» є методичним 

центром та  осередком культурно-мистецького життя району, об’єднуючи кращий 

творчий потенціал  в різноманітних заходах районного, обласного, регіонального 

рівнів. 

Робота РПК ведеться згідно річного плану, Зокрема, в 2020 році проведено 

56 святкових та урочистих заходів, Більшість заходів було проведено в онлайн-

режимі, зважаючи на критичну ситуацію, що виникла внаслідок пандемії 

гострої респіраторної хвороби COVID-19. Із проведеними онлайн-заходами 

можна ознайомитися за посиланням сторінки РПК в мережі «Фейсбук» – 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016305900342.  

Окрім цього, протягом звітнього року колективи Палацу культури двічі 

взяли участь в міжнародних фестивалях-конкурсах, які через карантинні 

обмеження проводилися дистанційно. Це онлайн арт-проект «Сузір’я-20 VS 

Covid-19. Життя продовжується!» (14.06 – 16.06.2020 р.), а також Другий онлайн 

арт-проект «Життя продовжується!» «Мистецтво без кордонів» (11.10 – 

14.10.2020 р.), які проводилися в межах фестивального проекту «Сузір’я», 

зразковий вокальний ансамбль  «Чарівниця» та солісти народного театру 

естради районного палацу культури завоювали на цих конкурсах призові місця.  

За 2020 рік бібліотеками централізованої бібліотечної системи 

Роздільнянського району було обслуговано 16 894 читача і видано 269 756 

екземплярів книг. Протягом звітнього року у бібліотеки району надійшло 2 947 

примірників нової літератури. 

Усе розмаїття заходів, які відбувалися в бібліотеках протягом року, 

характеризувалися своєю інформаційною насиченістю, інноваційністю, 

креативністю, різноманіттям форм, нестандартними підходами до їхньої 

організації та проведення. Але, на жаль, у зв’язку із карантинними 

обмеженнями, що почалися з березня звітного року, обмежилася кількість 

проведених заходів, а також з’явилася необхідність перейти на новий формат їх 

проведення – онлайн. З усіма проведеними онлайн-заходами можна 

ознайомитися за посиланням http://rozdilna-biblioteka.blogspot.com/. Також 

важливою подією 2020 року стало відкриття медіацентру в Павлівській 

сільській бібліотеці. 

В 2020 році РКЗ «Роздільнянський районний народний історико-

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016305900342
http://rozdilna-biblioteka.blogspot.com/


краєзнавчий музей» відвідало 1400 осіб та було проведено 18 екскурсій, фонд 

музею нараховує 2077 одиниці зберігання.  

В РКЗ «Роздільнянська школа мистецтв» функціонує 4 музичних 

відділи, де навчається 345 учнів. 

Учні брали активну участь у всіх запланованих заходах та регіональних, 

обласних конкурсах, але багато з них проводилися дистанційно. 

У  Лиманській дитячій музичній школі функціонує 3 відділи , де 

навчаються 98 учнів. У школі функціонують хореографічний колектив «Квітка 

душі»; хоровий колектив школи; вокальний ансамбль учнів; солісти – 

виконавці; вокальний ансамбль викладачів. 

Учні беруть участь у всіх шкільних, міських, районних, регіональних, 

обласних фестивалях та конкурсах, мають призові місця. 

 

Спорт 

 

В районі функціонує 70 спортивних майданчиків, 28 футбольних полів, 1 

тир для стрільби, 1 стадіон та 23 спортивних зали для занять фізичною 

культурою та спортом, в яких працюють 63 викладачі вказаного профілю. На 

громадських засадах працює 20 тренерів (інструкторів). 

Фінансування проведення   спортивних змагань   відбувалось за рахунок  

коштів районного  бюджету та  делегованих коштів з міського бюджету.  Всього 

у 2020 році на спортивні заходи, фізкультурно-оздоровчу  та навчально-

тренувальну роботу було виділено 445,392 тис. грн.  та на придбання спортивного 

обладнання та інвентарю 161,556  тис. грн.  

Протягом  року в районі проводились  районі, зональні, півфінальні  

фінальні змагання Чемпіонату Одеської області  з футзалу серед дорослих;  

Спартакіади Одеської області з футзалу серед дорослих; першисть  

Роздільнянського району з  баскетбоу, волейболу,  настільного  тенісу, футболу, 

футзалу, вільної  боротьби, пляжному волейболу; Кубок та Супер кубок 

Роздільнянського району з футболу серед дорослих. Також проводились   

змагання на кубки пам’яті видатних  Роздільнянців, присвячені держаним та  

професійним  святам. 

Команда дитячо-юнацького футбольного клубу «Роздільна» (інструктор 

Гаврилюк О.) здобула І місце у відкритому турнірі з футболу 

«Bessarabia Cup 2020». 
Сбірна  команда з настільного  тенісу  району  посіла  І місце  на 

Чемпіонаті Одеської області, ІІІ місце  на Міжнародному турнірі  «Стара 

фортеця»  та  Міжнародному турнірі, який проходив  в селищі Сергіївка.  

Збірна  команда з  футболу  здобула І місце  на Чемпіонаті Одеської області. 



Кубок  Одеської обласної ради  з  футболу  отримав ФК «Єреміївка». 

Соціальний захист 

 

На обліку в управлінні  соціального захисту населення районної державної  

адміністрації перебуває 8643 пільговика.  

1098 громадян пільгової категорії  отримали до  Дня Перемоги одноразову 

грошову допомогу передбачену Законами України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань” на 

загальну суму 1440748,63 грн. 

Протягом 2020 року отримали пільги: 

-  на придбання твердого палива та скрапленого газу 365 домогосподарств 

на загальну суму 630573,64 грн.; 

- для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 2430 

громадян пільгової категорії на загальну суму 2035477,17 грн. 

Отримали субсидію:  

- на придбання твердого палива та скрапленого газу 490 домогосподарства 

на загальну суму 1217144,35 грн.; 

- для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 2302 

громадян на суму11994393,83 грн. 

На обліку в управлінні перебуває 544 особи з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю, інших осіб, які потребують  забезпечення технічними засобами 

реабілітації. В 2020 році 140 таких громадян отримали 654 направлення щодо 

безкоштовного забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. 

Всі особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, забезпечені  

технічними та іншими засобами реабілітації в повному обсязі.   

В поточному році, відповідно до районної цільової програми підтримки 

малозабезпечених верств населення на 2018-2020 роки,  затвердженою рішенням 

голови Роздільнянської районної ради 26 грудня 2017р. № 525-VIІ,  187 

громадян, які опинились у скрутному становищі, отримали матеріальну 

допомогу для вирішення  проблемних питань на загальну суму 878692,62 грн. 

За рахунок коштів Державного бюджету було забезпечено санаторно-

курортним лікуванням 13 осіб  з інвалідністю загального захворювання та з 

дитинства, 10 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесені до категорії І на загальну суму 492082,41 грн. 

За рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам в 2020 

році було виділено грошову компенсацію 9 дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування та осіб з їх числа, віком від 16 до 23 років на загальну 

суму 8715330,00 грн.. 

На обліку в управлінні перебуває 4415 одержувачів різних видів 

державних соціальних допомог та компенсацій. 

Протягом року 17 громадянам призначено компенсацію послуги з догляду 

за дитиною до трьох років „муніципальна няня” на суму 143406,53 грн. 

116 громадянам призначено грошову компенсацію вартості одноразової 

натуральної допомоги „пакунок малюка”. 



Допомогу на дітей отримало 64 фізичних осіб – підприємців на загальну 

суму 927065,74 грн..  

432 особам призначено  та виплачено допомогу  при народженнї дитини  

на загальну суму 20025153,72 грн. 

100 малозабезпечених сімей отримали допомогу на загальну суму 

13176698,29 грн.  

9 громадян отримують грошове забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг, а саме: 4 дитячих будинка 

сімейного типу та 5 прийомних сімей.   

1 особі присвоєно почесне звання мати-героїня та відповідно до вимог 

чинного законодавства призначено одноразову грошову допомогу. 

В районі налічується 912 багатодітних сімей. 

Протягом 2020 року за рахунок коштів Державного бюджету, оздоровлено 

20 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування в ДПУ МДЦ 

«Артек». 

На обліку в управлінні перебуває 230 внутрішньо переміщених осіб, з них: 

129 – з Донецької області; 86 – з Луганської області; 15 - з АР Крим. 

50 сімей  з числа внутрішньо переміщених, отримують щомісячну адресну 

допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг. Загальна сума витрат за 2020 рік склала 944820,86 грн. 

 

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

 

На території Роздільнянського району на кінець 2020 року проживало 

13217 дітей віком до 18 років. З них на обліку служби у справах дітей перебуває 

201 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. В сімейних 

формах виховання перебувають 93,5% дітей (під опікою/піклуванням 78,1%, в 

ПС, ДБСТ 14,4%). Під опікою/піклуванням перебуває 157 дітей, в прийомних 

сім’ях перебуває 5 дітей, в дитячих будинках сімейного типу 24 дитини, 1 дитина 

перебуває в інтернатному закладі, в ліцеях, училищах та технікумах навчаються 

3 дитини, 4 дитини перебувають в будинку дитини, 2 дитини знаходяться в 

лікарні, 3 дитини перебувають в притулку для дітей «Теплий дім», 2 дитини 

тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, збираються документи для влаштування 

під піклування. Протягом 2020 року на первинний облік дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, поставлено 30 дітей, з яких 8 дітей-сиріт, 

22 дитини, позбавленої батьківського піклування, всім дітям своєчасно надано 

статус. З них 4 дитини влаштовані в дитячий будинок сімейного типу, 10 дітей 

влаштовані під опіку/піклування, 3 дитини перебувають в притулку для дітей, 2 

дитини в лікарні, 4 дитини в будинку дитини, 1 дитина навчається в ліцеї на 

повному державному забезпеченні, 1 дитина тимчасово влаштована в сім’ю 

родичів, збираються документи для влаштування під піклування, 1 дитину знято 

з обліку по досягненню повноліття, 2 дитини повернуто матері, 1 дитину 

усиновлено, 1 дитина померла. Знято з первинного обліку 42 дитини, 29 дітей 



досягли повноліття, відносно 3 дітей встановлено батьківство, 1 дитина померла, 

6 дітей усиновлено, 2 дитини повернуто матері, 1 дитину знято у зв’язку із 

зникненням підстав. 

Для влаштування якомога більшої кількості дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання, службою у 

справах дітей проводиться відповідна робота, а саме: на сайті 

райдержадміністрації та в районній газеті періодично розміщуються статті, які 

містять інформацію про всі види сімейних форм виховання, які документи 

потрібні для усиновлення дитини, створення прийомної сім’ї або дитячого 

будинку сімейного типу, влаштування дитини під опіку/піклування, також 

надаються консультації особам стосовно сімейних форм виховання, періодично 

роздруковуються буклети, які містять необхідну інформацію для влаштування 

дітей в сімейні форми виховання.     

Протягом 2020 року створено 1 дитячий будинок сімейного типу на базі 

прийомної сім’ї, в який було влаштовано 3 дитини, позбавлених батьківського 

піклування, які є між собою рідними братами та сестрою, та поповнено 1 дитячий 

будинок сімейного типу 4 дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

Також протягом року усиновлено 3 дітей з дитячого будинку сімейного типу та 

1 дитину з прийомної сім’ї. 

Всього в Роздільнянському районі функціонує 5 прийомних сімей, в яких 

виховується 8 дітей та 4 дитячих будинка сімейного типу, в яких виховується 33 

дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2 родини збирають документи для постановки на облік кандидатів в 

усиновлювачі. 

На сьогоднішній день спостерігається збільшення кількості усиновлення 

дітей. З кандидатами в усиновлювачі проводиться велика робота, результатом 

якої є усиновлення майже всіма кандидатами дітей, які перебувають на обліку в 

Роздільнянському районі, в тому числі дітей з вадами здоров’я. 

Працює районна комісія з питань захисту прав дитини, на якій 

розглядаються питання з призначення опіки (піклування), влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в прийомні сім’ї, дитячі 

будинки сімейного типу, затвердження індивідуальних планів соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. 

З боку служби у справах дітей проводиться постійний контроль за умовами 

проживання та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дотримання пільг та гарантій, передбачених чинним законодавством 

для дітей цієї категорії. Згідно з графіками перевірок, затвердженими наказом 

служби у справах дітей райдержадміністрації, проводяться рейди по прийомним 

сім’ям, дитячому будинку сімейного типу, по сім’ям усиновлювачів, а також по 

сім’ям опікунів та піклувальників для з’ясування умов проживання та виховання 

усиновлених дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

В Роздільнянському районі функціонує один заклад соціального захисту 

дітей – притулок для дітей «Теплий дім» служби у справах дітей районної 

державної адміністрації. На теперішній час в притулку перебуває 15 дітей. З 

цими дітьми проводиться велика реабілітаційна робота (бесіди, консультації, 



поновлення документів, медичне обстеження). Всі діти шкільного віку з 

притулку відвідують школу і отримують освіту.  

Службою у справах дітей разом з районним центром соціальних служб для 

сім`ї, дітей та молоді своєчасно виявляються сім`ї та діти, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. Ці сім`ї ставляться на облік, беруться під 

соціальний супровід. З ними проводяться бесіди, надаються консультації, 

допомога в отриманні документів, юридична допомога, матеріальна та 

гуманітарна допомога.  

З початку 2020 року систематично спільно з працівниками 

Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області проводились рейди з метою 

запобігання асоціальних проявів в поведінці неповнолітніх в громадських 

місцях, а саме, в місцях концентрації молоді. На теперішній час проведено 

35 рейдів. Поряд з цим, у ході рейдів проводяться обстеження житлово-

побутових умов та умов виховання дітей в сім’ях, які опинились в складних 

життєвих обставинах. Крім того, під час проведення рейдів попереджено 95 осіб 

про відповідальність за невиконання ними своїх батьківських обов’язків. 

Проведено профілактично-роз’яснювальну та попереджувальну роботу з 

8 неповнолітніми, які перебувають на обліку у Роздільнянському ВП ГУНП в 

Одеській області.     

Через адміністрацію учбових закладів, органи місцевого самоврядування, 

за заявами громадян та громадськості виявлялись сім’ї, в яких батьки 

неспроможні виконувати свої батьківські обов’язки. При необхідності батьки, 

які не виконують свої обов’язки, позбавляються батьківських прав. Було 

направлено 6 позовних заяв про позбавлення батьківських прав та 1 заява щодо 

відібрання без позбавлення батьківських прав. Службою у справах дітей 

направлено до Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області 40 клопотань 

щодо притягнення батьків за неналежне виховання. Відносно батьків за 

неналежне виконання батьківських обов’язків складено 68 адмін. протоколів  за 

ст. 184 Адміністративного Кодексу України.  

За надходженням до служби у справах дітей інформації щодо скоєння 

неповнолітніми правопорушень, а також насилля в сім’ї організовується 

відповідна   робота. Служба у справах дітей райдержадміністрації спільно з 

відділом освіти райдержадміністрації, центром соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, 

Роздільнянським ВП ГУНП в Одеській області систематично проводить спільні 

заходи з метою попередження насилля, правопорушень, бродяжництва, а також 

заходи, спрямовані на профілактику злочинності, на запобігання дитячої 

бездоглядності та безпритульності (рейди, відвідування за місцем мешкання, 

консультації, співбесіди, роз’яснювальні бесіди, наради, семінари-тренінги, 

інформаційні статті у районній газеті «Вперед» та на сайті адміністрації).  

Служба у справах дітей співпрацює з районним центром соціальних служб 

для сім`ї, дітей та молоді, органами місцевого самоврядування, відділом освіти, 

а саме, направляє повідомлення відносно неповнолітніх, які перебувають на 

обліку у Роздільнянському ВП ГУНП в Одеській області.  



З метою координації дій, спрямованих на виконання Закону України "Про 

зайнятість населення", "Про сприяння соціальному становленню і розвитку 

молоді в Україні" та забезпечення соціального захисту і підтримки 

неповнолітніх, які втратили або не можуть знайти роботу, служба у справах дітей 

райдержадміністрації і Роздільнянський районний центр зайнятості  склали 

угоду про співпрацю. Станом на 31 грудня 2020 року по теперішній час 

неповнолітні особи, в тому числі діти, які скоїли злочин, в центр зайнятості не 

звертались. 

В районі діє постійно діюча рада з питань охорони громадського порядку 

та боротьби зі злочинністю. 

 

Адміністративні послуги 

З метою налагодження прозорого та орієнтованого на максимально просте, 

швидке та якісне обслуговування суб’єктів звернень, механізму надання 

адміністративних послуг працює відділ надання адміністративних послуг. 

Відділ співпрацює з 5 суб’єктами надання адміністративних послуг та надає 62 

види послуг. 

Відділ надає 88 адміністративні послуги відповідно до розпоряджень 

голови райдержадміністрації № 491/А-2019 від 02 жовтня 2019р. “Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ 

надання адміністративних послуг Роздільнянської райдержадміністрації 

Одеської області,”  

На кожну адміністративну послугу суб’єктами надання адміністративних 

послуг розроблені інформаційні та технологічні картки. Проводиться робота з 

оновлення сайту та розміщення на ньому всієї необхідної інформації щодо 

адміністративних послуг та дозвільних документів. 

Відділ надання адміністративних послуг здійснює діяльність за принципом 

«єдиного вікна», тобто прийом документів та видача результатів послуг 

здійснюється виключно через адміністраторів відділу. 

За 2020 рік  адміністраторами відділу зареєстровано 5608 звернень,  

Зокрема послуги: 

 відділу у Роздільнянському районі Головного управління 

Держгеокадастру  в Одеській області - 2900 

 державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1907; 

 Роздільнянського РС ГУ ДМС України в Одеській області – 591; 

 дозвільного характеру -160. 

 

 

 



Цивільний захист 

 

Впродовж 2020 року у відповідності до повноважень, наданих Законом 

України «Про місцеві державні адміністрації» та Кодексом цивільного захисту 

України, Роздільнянська районна державна адміністрація забезпечувала 

виконання силами цивільного захисту району завдань, направлених на захист 

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 

надзвичайних ситуацій, а також – ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. 

З метою запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідації їх наслідків і 

надання допомоги постраждалому протягом 2020 року забезпечувалося 

виконання Районної «Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки Роздільнянського району на 2018-2021 роки». Стратегічні цілі, на 

досягнення яких спрямована реалізація програми, це: 

зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру;  

підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків 

таких ситуацій;  

забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища 

об’єктів і населених пунктів від пожеж;  

підвищення рівня протипожежного захисту місць масового перебування 

людей;  

попередження загибелі людей на водних об’єктах; 

створення матеріального резерву.  

 

З передбачених Програмою цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки Роздільнянського району на 2018-2021 роки на 2020 рік 1345,9 тис.грн. 

було профінансовано 396,3 тис. грн. в тому числі на : 

- 66,3 тис. грн.. – на придбання речового майна; 

- 49 тис. грн. – на ремонт пожежно-рятувального автомобіля; 

- 65 тис. грн. – на придбання запчастин на пожежно-рятувальний 

автомобіль; 

- 45 тис. грн. – на придбання будівельних матеріалів; 

З резервного фонду району виділено 136,1 тис. грн. – на придбання 

пального для 32 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області. 

 

На виконання розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 27 січня 2020 р. № 55/од-2020 «Про затвердження регіонального 

Плану основних заходів цивільного захисту на 2020 рік» головою районної 

державної адміністрації 02 березня 2020 року видано  розпорядження №103/А-

2020 «Про затвердження   районного   Плану основних заходів цивільного 

захисту на 2020 рік». 

Зазначене розпорядження та план було розміщено на офіційному сайті 

районної державної адміністрації та доведено до відома виконавців. 



Виконання заходів основними виконавцями – комісією з питань 

техногенно-екологічної безпеки райдержадміністрації, суб’єктами 

господарювання, службами та формуваннями цивільного захисту району, 

Роздільнянським МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області у 2020 році 

проводилося згідно плану, у відповідності до нормативно-правових актів, що 

регулюють відносини у сфері цивільного захисту та в межах наявного 

фінансування. 

Зокрема, Роздільнянським міськрайонним відділом ГУ ДСНС України в 

Одеській області надавалася методична допомога балансоутримувачам захисних 

споруд в проведенні технічної інвентаризації захисних споруд, спільно з 

райдержадміністрацією  проведено звірку результатів проведення технічної 

інвентаризації, документального обліку захисних споруд цивільного захисту. 

Здійснено комплекс  заходів щодо запобігання виникненню пожеж у лісах 

та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду,  

нещасних випадків з людьми на водних об’єктах 

Роздільнянським МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області у зв’язку із 

карантинними обмеженнями було організовано та проведено об’єктові 

тренування на 1 об’єкті. У всіх закладах загальної середньої, професійно-

технічної та дошкільної освіти проведено дні цивільного захисту, Тижні знань з 

основ безпеки життєдіяльності, Тижні безпеки дитини. 

В  частині проведення просвітницької роботи  серед населення із 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій небезпечними 

захворюваннями, неінфекційними отруєннями, пов’язаних з інфекційними 

масовими захворюваннями тощо, у 2019 році Роздільняньским МРВ ГУ ДСНС 

України в Одеській області підготовлено та направлено до засобів масової 

інформацій 50 інформаційних та  проблемних матеріалів. Проведено 22 рейд в 

житловому секторі району. На об’єктовому гучномовці залізничного вокзалу 

пролунало 795 звернень до громадян.  

У 2020 році районна ланка територіальної підсистеми Єдиної державної 

системи цивільного захисту  Одеської області приймала участь у комплексній 

перевірці місцевої системи централізованого оповіщення та зв’язку ЦЗ області  з 

використанням системи циркулярного виклику та обладнання системи 

оповіщення населення (з використанням гучномовців та сирен). 

 

Протягом 2020 року проведено 48 засідань  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.  

Також, розглядалися питання щодо направлення звернень до обласної 

державної адміністрації про виділення коштів з резервного фонду бюджету для 

компенсації збитків, завданих надзвичайною ситуацією, пов’язаною із 

загибеллю посівів сільськогосподарських культур на території Роздільнянського 



району Одеської області внаслідок несприятливих погодних умов в осінній 

період 2019 року та весняний період  2020 року. 

За 2020 рік  видано розпорядження: 

  

Оборонна робота 

 

За 2020 рік  видані розпорядження голови районної держжавної 

адміністрації від 16 березня 2020 року №157/А-2020 «Про проведення чергового 

призову до Збройних сил України та інших військових формувань громадян 

України на строкову військову службу у квітні - червні 2020 року та заходи щодо 

його забезпечення»  та від 3 вересня 2020 року №394/А-2020 «Про проведення 

чергового призову до Збройних сил України та інших військових формувань 

громадян України на строкову військову службу у жовтні - грудні 2020 року та 

заходи щодо його забезпечення», план призову виконано на 100 %. 

 Підготовлено та  видано розпорядження  голови  щодо   організації   роботу 

штабу  територіальної оборони  та інше, а саме:  

 Від 25 березня 2020 року №182/А-2020 «Про внесення змін до додатку 2 

розпорядження голови районної державної адміністрації від  25.02.2019 року 

№99/А-2019 «Про створення штабу району територіальної оборони та 

затвердження Положення про штаб району територіальної оборони»; 

- від 7 травня 2020 року №228/А-2020 «Про підготовку територіальної 

оборони в   районі ТрО в 2020 році та порядок  відпрацювання   планувальних 

документів»;  

- від 23 грудня 2020 року №625/А-2020 «Про приписку громадян 2004 року 

народження до призовної дільниці  у січні - березні 2021 року і заходах щодо її 

якісного   проведення»;  

- від 11 листопада 2020 року  №520/А-2020 «Про підготовку територіальної 

оборони в  районі ТрО в 2021 році та порядок відпрацювання   планувальних 

документів»; 

- від 18 листопада 2020 року №541/А-2020 «Про внесення змін до додатку 

2 розпорядження голови районної державної адміністрації від  25.02.2019 року 

№99/А-2019 «Про створення штабу району територіальної оборони та 

затвердження Положення про штаб району територіальної оборони». 

 Від 18 березня 2020 року №166/А-2020 «Про створення комісії з перевірки 

законності видобутку корисних копалин, піску на території Роздільнянського 

району». 

 З січня по квітень 2020 року проведено приписку громадян 

Роздільнянського району 2003 року народження до призовної дільниці. 

 Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27 жовтня 

2020 року №494/А-2020 «Про внесення змін до розпорядження голови районної 



державної адміністрації від 21.11.2017 року №703/А-2017» внесені зміни до 

експертної комісії з питань таємниць Роздільнянської районної державної 

адміністрації. 

 Прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 

листопада 2020 року №546/А-2020 «Про створення комісії  з перевірки  стану 

режиму секретності в Роздільнянській районній державній адміністрації».  

 Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27 жовтня 

2020 року №493/А-2020 «Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 21.11.2017 року №702/А-2017» внесені зміни до 

експертної комісії з проведення експертизи  цінності секретних документів у  

Роздільнянській районній державній адміністрації.                                                

 

Інформація про  заходи  щодо  запобігання  поширенню  на  території 

Роздільнянського району гострої респіраторної хвороби COVID – 19, 

спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 які були вжиті протягом  2020 

року  

 

Роздільнянською районною державною адміністрацією з лютого по 

грудень  2020 року  проведено 40 засідань районної комісії ТЕБ та НС, на яких 

розглядались питання запобіганню поширенню на території району гострої 

респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2. 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації призначено 

заступника голови районної державної адміністрації керівником робіт з 

ліквідації  наслідків медико - біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням на території 

Роздільнянського району гострої респіраторної хвороби COVID – 19, 

спричиненої короновірусом SARS-CoV-2. 

Розпорядженням керівника робіт створено штаб з ліквідації наслідків 

медико - біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального 

рівня, пов’язаної з поширенням на території Роздільнянського району  гострої 

респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 та 

затверджено його склад. 

Протягом 2020 року  в районі  на  короновірусну  інфекцію захворіло  понад  

1000 мешканців, нажаль 17 з них  померло. Але  завдяки  спільної праці служб  

району  нам  вдалось запобігти  масовому захворюванню людей як то було  в м. 

Подільськ та  Болградському районі.  



Введення карантинних заходів у березні 2020 року дозволило  мобілізувати  

всі  фінанси та  спрямувати їх на  покращення  матеріально -  технічного стану    

Роздільнянської центральної районної лікарні. 

З метою недопущення поширення на території Роздільнянського району 

гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої короновірусом SARS-

CoV-2, на  початку карантину було  визначено місце ізоляції громадян - 

інфекційне відділення  КНПП СВТГРР «Роздільнянська ЦРЛ».   

На  заходи  із запобігання та  розповсюдження   коронавірусної  інфекції 

було витрачено  2053,3 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів районного 

бюджету – 1010 тис. грн (з них для ЗОШ району на забезпечення навчального 

процесу – 747,7 тис. грн) , делеговані з інших місцевих рад району – 580,3 тис. 

грн, кошти медичної субвенції – 414,6 тис.грн, з резервного фонду – 48,4 тис.грн.  

Також  завдяки  спонсорській допомоги лікарня була  забезпечена засобами  

індивідуального  захисту  на суму більш ніж 1 млн. грн.  

У першому кварталі  поточного  року проведено капітальний ремонт боксів 

інфекційного відділення за рахунок коштів районного бюджету та місцевих рад 

району  на  загальну суму  553,0 тис.грн.  

Відповідно до  розпорядження керівника робіт з ліквідації  наслідків 

медико – біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного 

рівня пов’язаної з короновірусної хвороби COVID 2019 від 21.08.2020 року № 

61, КНП ВТГРР «Роздільнянська центральна районна лікарня» включена до  

переліку закладів охорони здоров’я, яка здатна прийняти пацієнтів з COVID-19.   

З метою підготовки  Роздільнянської районної лікарні  до   прийому  хворих 

на  коронавірусну інфекцію  було  збільшено  ліжковий  фонд, а саме:  задіяно  

під відділення  COVID-19  дитяче відділення.  Всього для хворих  облаштовано  

45 ліжок. Також за рахунок коштів районного бюджету проведено капітальний 

ремонт системи медичного газового забезпечення в будівлі лікарні  на  суму 

259,85 тис. грн, 

Крім того, Департаментом охорони здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації  надана допомога у облаштуванні   лікарні,  особливо  це було 

відчутно у вересні – листопаді   поточного року. Це – кисневі  концентраторів, 

дефібрилятор,  монітори  пацієнта,   апарати ШВЛ.  

За рахунок субвенції з державного бюджету було придбано для 

центральної районної лікарні наркозно-дихальний апарат для операційного 

відділення в сумі 750, тис. грн та палатний рентген в сумі 650,0 тис. грн. 

У жовтні 2020 року  виникла критична ситуація з  постачанням балонного 

кисню, що ставило під загрозу життя  хворих на  пневмонію та  COVID -2019. Як 

вихід зі ситуації, що склалась,  районна державна адміністрація звернулась до   

Одеської обласної державної  адміністрації  щодо  встановлення кисневої станції 

з розводкою кисню  в головному  корпусі КНП СВТГРР «Роздільнянська  

центральна  районна  лікарня».  



На даний момент з  державного бюджету  виділено  1800,0 тис. грн  на 

здійснення закупівлі  кисневого  генератора з допоміжними  засобами.  

Також разом з кисневою станцією  планується  облаштувати лікарню   

кріоциліндрами. Місткість кисню в одному Кріоциліндри аналогічна кількості 

25 балонів 150-40. 

В рамках  програми Президента України «Велике будівництво»  в КНП 

СВТГРР «Роздільнянська центральна районна лікарня» проводиться 

реконструкція приміщень першого поверху для організації приймального 

відділення (екстреної медичної допомоги)»  за рахунок коштів державного 

бюджету на загальну  суму 8000,0 тис. грн. та  районного бюджету – 458,0 тис. 

грн. По закінченню реконструкції  відділення буде оснащене  цифровим  рентген 

апаратом та комп’ютерним томографом, який  вже  монтують.   

 З  метою облаштування прилеглої території   центральної районної лікарні  

відповідно до сучасних стандартів, за рахунок  коштів районного бюджету  

проведений капітальний ремонт центрального входу з пандусами в сумі 268,5 

тис. грн, та за рахунок коштів міської ради проведено благоустрій території в 

сумі 620,0 тис. грн. 

 

 Соціальний захист у період карантину  

В період карантину, запровадженого для запобігання поширенню на 

території Одеської області гострої респіраторної хвороби COVID-2019, 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15 квітня 2020 

року № 213/А-2020 на території  Роздільнянського  району створена мобільна 

бригада у складі соціальних працівників по супроводу осіб та громадян похилого 

віку, осіб з інвалідністю, з метою надання адміністративних послуг соціального 

характеру.  

Станом на 28 квітня 2020 рік, було здійснено 113 виїздів мобільних бригад 

по Роздільнянському району. 

З метою забезпечення безпосередньої організації та координації робіт, 

відповідно до розпорядження керівника з ліквідації робіт  від 01 квітня 2020 року 

№ 3 створено штаб з ліквідації наслідків медико- біологічної надзвичайної 

ситуації природного рівня, пов’язаної з загрозою поширення на території 

Роздільнянського району гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

Рішення щодо виділення з місцевого бюджету фінансування на грошову 

допомогу особам похилого віку або для закупівлі продуктів харчування та 

предметів першої необхідності для людей похилого віку на період карантину не 

приймалися. 

В районній державній адміністрації  діє «Гаряча» телефонна лінія 04853-

3-13-78, яка створена для надання допомоги та для вирішення проблемних 

питань найбільш вразливих верств населення. Всі питання вирішуються 

структурними підрозділами районної державної адміністрації по мірі їх 

надходження та в межах компетенції. 



На обліку в Територіальному центрі соціального  обслуговування 

(надання соціальних послуг) Роздільнянської    районної державної адміністрації  

перебуває 983 особи похилого віку,   які отримують соціальне обслуговування.  

В період дії карантинних обмежень, 60 соціальних робітників, надають 

соціальні послуги особам похилого віку. 

Працівники органів соціального захисту населення, які надають соціальні 

послуги особам похилого віку, забезпечені засобами індивідуального захисту в 

повному обсязі. 

Відповідних рішень про забезпечення за рахунок коштів місцевого 

бюджету грошових надбавок для працівників органів соціального захисту 

населення, які забезпечують соціальне обслуговування осіб похилого віку не 

приймалися. 

Стаціонарне відділення «Будинок Милосердя»   забезпечено медичними 

препаратами та засобами необхідними для своєчасного виявлення та надання 

медичної допомоги (жарознижуючі препарати, термометри, захисні матеріали-

маски, гумові рукавички, дезінфікуючи засоби    100%  -  у відсотках від потреби). 

 Налагоджено співпрацю зі закладами  охорони здоров’я  м. Роздільна  у 

разі виникнення підозр на інфекційні захворювання. 

В Територіальному центрі запроваджені профілактичні заходи , а саме: 

введений  карантин по Територіальному центру з 12 березня 2020 року до 

закінчення карантину та посилено протиепідемічний режим у стаціонарному 

відділенні, проводиться  щоденне 3-х разове прибирання з дезінфекційними 

розчинами з обробленням дезінфекційними розчинами та також  обробляються 

вхідні килими у відділенні стаціонарного догляду, проводиться щоденне 

кварцювання приміщень відділення стаціонарного догляду та інше  згідно 

затверджених заходів по ТЦ. Для осіб, відносно яких  буде  підозра на наявність 

вірусу виділене спеціальне приміщення, у кількісті  2 ліжко-місця. В ТЦ є в 

наявності автотранспорт, який у разі необхідності  госпіталізації хворого   

планується задіяти для  перевезення до лікарні. 

Спалаху зараження серед осіб похилого віку, які знаходяться на 

обслуговуванні  в Територіальному центрі соціального  обслуговування (надання 

соціальних послуг)  районної державної адміністрації зафіксовано не було. 

Районною державною адміністрацією постійно проводиться 

інформаційна компанія щодо дотримання карантину особами похилого віку та 

всіх інших категорій населення, а саме, розміщується відповідна  інформація на 

веб-сайті районної державної адміністрації та в районній газеті «Вперед». 

В  рамках   спільної  програми Мінсоцполітики  та  «АТБ – маркет» В 

районі 1554 особи забезпечено продуктовими наборами у період карантину у 

зв’язку із коронавірусною інфекцією COVID-19.  

За рахунок залишків  продуктів харчування закладів освіти сформовано 66    

продуктових наборів для незахищених верств населення,  в тому числі  

багатодітних сімей, інвалідів І  групи. 



Також  з районного бюджету виділено  14,0 тис. грн  для формування 50  

продуткових наборів для   малозабезпечених громадян. 

У період січень – травень 2020 року до Департаменту надано необхідну 

інформацію відповідно щомісячних, щоквартальних та інших звітів, а також 

іншу оперативну інформацію, що стосується сфери цивільного захисту ( з питань 

безпеки на воді, пожежної безпеки, стану готовності  захисних споруд, 

санітарно-епідемічної ситуації тощо). Оновлюється документація 

спеціалізованих служб цивільного захисту районної ланки. 

 

Одним із важливих показників роботи районної державної 

адміністрації є забезпеченість кадрами.  

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України  від 18 квітня 2012 р. № 

606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів 

обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві 

та Севастополі державних адміністрацій”  в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від  3 листопада 2019 р. № 923,  розпорядження голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 22 листопада 2019 року №1394/А-

2019 «Деякі питання оптимізації структури районних державних адміністрації 

Одеської області», у листопаді 2019 року було  затверджено нову структуру 

райдержадміністрації у складі апарату та 8 структурних підрозділів (2 

управління, 1 служба, 4 відділи, 1 сектор) зі штатною чисельністю 67 одиниць 

проти 106 в 2019 році.  З 17 лютого 2020 року в районній державній адміністрації 

було  скорочено  управління  розвитку та  інвестицій, яке  мало  повноваження  в 

реалізації державної  політики з питань економіки, торгівлі та  агропромислового  

розвитку.  

Відповідно  статті  47 закону України «Про місцеві державні  

адміністрації» фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій 

здійснюється за рахунок Державного бюджету України. 

В кошторисі на 2020 рік на  утримання Роздільнянської районної державної 

адміністрації  та її структурним підрозділам на оплату праці передбачено  

6420,351 тис. грн при мінімальній потребі  8057,936 тис. грн. (оклад,  ранг,  

вислуга).  Щомісячно в середньому на виплату заробітної плати державним 

службовцям  та працівникам райдержадміністрації необхідно 671,5 тис. грн.  при 

затверджених 535,0 тис. грн. 

Починаючи з січня 2020 року в Роздільнянській районній  державній 

адміністрація рахувалась кредиторська заборгованість,  яка  переходить з  

місяця в місяць. Станом  на 01  травня 2020 року вона  складала 444,9 тис. грн. 

За  рекомендаціями   Департаменту  фінансів Одеської обласної державної 

адміністрації районною державною адміністрацією розроблена та  

затверджена рішенням районної ради від 14 лютого 2020 року № 1154-VII   



«Програма взаємодії органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування Роздільнянського району на 2020 рік», якою передбачені  

заходи  щодо  підтримки районної державної  адміністрації на  суму 3460,596 

тис. грн.  Протягом 2020 року  програма  профінансована  у розмірі   2564,166 

тис.  грн  за рахунок місцевих бюджетів що дозволило погасити  заборгованість  

по заробітній платі  державним службовцям,  забезпечити утримання  апарату 

райдержадміністрації та  її структурних підрозділів зі статусом  юридичної 

особи  публічного права.   

 

Процес реформування  

2020 рік став ключовим у питанні формування базового рівня місцевого 

самоврядування.   

12 червня 2020 року Уряд затвердив новий адміністративно-

територіальний устрій. В Роздільнянському районі було  утворено  3 

територіальні громади: Роздільнянська  міська, Лиманська селищна, 

Степанівська сільська.   

17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову  «Про 

утворення та ліквідацію районів». Згідно з документом, було  утворено  

Роздільнянський  район  з  центром в м. Роздільна, до складу якого  увійшли 

Захарівський  та  Великомихайлівський райони.   

У результаті, після чергових місцевих виборів 25 жовтня  2020 року на 

новій територіальній основі районів та громад,  розпочався процес об’єднання 

громад  та  передачі повноважень   органів виконавчої влади  на  місця.   

Організований процес передачі майна з  комунальної власності 

територіальних громад Роздільнянського району  до комунальної власгності 

Роздільнянської міської,  Лиманської селищної, Степанівської  сільського рад.   

Таким чином  було передано 44 об’єкта комунальної  власності Роздільнянського 

району.  

Підсумовучи вищезаначене, робота, проведена в нашому районі протягом 

2020 року, мала системний цілеспрямований характер і дала бажані позитивні 

результати. Спільними зусиллями всіх органів влади, депутатського корпусу, 

місцевого бізнесу та соціально активної частини громади нам вдалося в 2020 році 

забезпечити стабільне функціонування всіх важливих напрямків 

життєдіяльності Роздільнянського району. Курс на залучення інвестицій, 

наповнення бюджетів, розвиток інфраструктури в районі буде продовжено.  

 

Голова                      Сергій ПРИХОДЬКО 
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