Звіт голови Василівської районної ради
Запорізької області про роботу за 2017 рік
Структура районної ради. Організаційне забезпечення роботи ради та
виконавчого апарату
До районної ради шостого скликання, яку сформовано на виборах 25
жовтня 2015 року обрано 36 депутатів.
У раді представлено 5 політичних партій, а саме:
ПП «Опозиційний блок» - 15 депутатів;
ПП «Наш край» - 7 депутатів;
«Аграрна партія України» - 4 депутати;
ПП «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» - 4 депутати;
ВО «Батьківщина» -4 депутати;
Радикальна Партія Олега Ляшка – 2 депутати.
Створено шість депутатських фракцій – ПП «Опозиційний блок», ПП
«Наш край», «Аграрна партія України», ВО «Батьківщина», Радикальної Партії
Олега Ляшка, «Солідарність» та депутатську групу «Рівні можливості».
За звітний період проведено сім пленарних засідань, на яких розглянуто
153 питання.
Прийнято 19 регіональних Програм. Серед них Програми соціальноекономічного та культурного розвитку району, комплексного розвитку освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту населення, підприємництва, зайнятості
та інші.
У повній відповідності до вимог законодавства виконавчим апаратом
районної ради забезпечена ефективна робота 6-ти постійних комісій:
1. З питань регламенту, депутатської діяльності та етики;
2. З питань законності та боротьби із злочинністю;
3. З питань спільної власності та регуляторної політики;
4. З гуманітарних питань та соціального захисту населення;
5. З земельних питань, екології та агропромислового розвитку;
6. З питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.
Продовжується практика попереднього розгляду комісіями всіх сесійних
питань в рамках депутатського дня.
За звітний період проведено 44 засідання постійних комісій.
Рішенням районної ради від 25 листопада 2015 р. № 9 «Про створення
президії Василівської районної ради Запорізької області сьомого скликання»
створено президію до якої увійшло 12 депутатів районної ради. Проведено 5
засідання президії, на яких розглядаються питання черги денної, що виносяться
на розгляд сесій районної ради чи погоджуються додаткові питання.
Проведено 32 наради при голові районної ради під час яких розглядались
питання життєдіяльності району (близько 100 питань).
Продовжує свою роботу Координаційна рада з питань місцевого
самоврядування при голові районної ради.
На контролі керівництва та апарату районної ради залишаються питання
надання методичної допомоги та консультацій депутатському корпусу і

представникам органів місцевого самоврядування району для підвищення їх
управлінської та методичної підготовленості з вирішення проблемних питань
територій.
За звітний період курсову підготовку пройшли 27 особи (голова
селищної ради, голови сільських рад, секретарі міських рад, спеціалісти
районної, міських та сільських
рад). Навчання проходили в Інституті
підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного
управління при Президентові України, Дніпропетровському регіональному
інституті державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України, Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.
На офіційному веб-сайті Василівської районної ради до уваги голів
міськселсільрад доводяться зміни до прийнятого законодавства України,
постійно розміщаються інформаційні матеріали та роз’яснення Управління
державної служби Головного управління державної служби України в
Запорізькій області, Василівського відділення Токмацької об’єднаної державної
податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби у
Запорізькій області, управління Пенсійного фонду України у Василівському
районі.
Крім того, в рамках виконання плану-графіка навчання на 2017 рік,
16.02.2017 року Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ та організацій, проведено виїзний
тематичний короткостроковий семінар «Фінансовий контроль як превентивний
антикорупційний механізм. Електронне декларування» для посадових осіб
місцевого самоврядування, державних службовців, депутатів місцевих рад та
посадових осіб юридичних осіб публічного права Василівського району. Під
час навчання були розглянуті новели Закону України «Про запобігання
корупції, окреслено коло осіб, які є суб’єктами електронного декларування.
Розглядались питання щодо отримання електронного цифрового підпису,
особливості заповнення е-декларації та ознайомлено з відповідальністю
декларантів за неподання декларації та подання недостовірних даних під час її
заповнення та інше.
Архів ліквідованих підприємств
Районна рада сприяє громадянам у доступності до послуг з одержання
архівної інформації на територіях місцевих громад. В архіві ліквідованих
установ районної ради зберігається близько 3,8 тисяч справ з кадрових питань
від 75 ліквідованих підприємств і колгоспів по 8 сільських радах.
За звітний період розглянуто понад 100 звернень і видано 180 архівних
довідок соціально – правового характеру. У зв’язку з ліквідацією підприємства
«Василівкаградпроект» до архіву районної ради прийнято на зберігання 44
одиниці справ з кадрових питань і 330 одиниць справ тимчасового зберігання.

Звернення громадян. Депутатські прийоми
Найважливішим завданням виконавчого апарату є створення умов для
ефективного зворотного взаємозв'язку між депутатами і виборцями.
Протягом звітного періоду до голови районної ради та депутатського
корпусу звернулись близько 900 громадян з них :
- 316 учасник АТО – отримали матеріальної допомоги для вирішення
соціально-побутових умов на суму 632 тис. грн.;
- 39 письмових звернення;
- 16 усних на особистому прийомі;
- станом на 15 листопада поточного року матеріальну допомогу на
лікування з депутатського фонду отримали 300 громадян, на суму 530000 грн.
За звітний період до районної ради надійшло 12 звернень щодо доступу
до публічної інформації. Всі звернення розглянуто згідно чинного
законодавства, заявникам надано відповіді.
Регулярно проводяться прийоми депутатами районної ради на
закріплених територіях.
Як свідчать результати зустрічей депутатів з виборцями, людей дуже
хвилюють як політична, так і економічна ситуація в країні. Загальні для всіх
питання: водо забезпечення (35%), тарифна політика (60%), санітарний стан
територій, незадовільний стан доріг (60%), бездомні тварини, відсутність
освітлення вулиць. Окрема тема — медичне обслуговування сільського
населення, матеріальна допомога (75%). Про це говорять у всіх населених
пунктах району та на особистих прийомах голови районної ради.
Протягом звітного періоду на сесіях районної ради було прийнято 5
депутатських звернень, а саме «Про звернення депутатів Василівської районної
ради до Президента України щодо недопущення введення абонентської плати
громадянам за користування газовими мережами», «Про звернення депутатів
Василівської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України щодо недопущення скасування мораторію на
продаж земель сільськогосподарського призначення», «Про підтримку
звернення депутатів Камʼянської районної ради Черкаської області від
21.04.2017 № 17-23/VII до Верховної Ради України, народного депутата
України Рудика С.Я. щодо недопущення прийняття закону про ринковий обіг
земель сільськогосподарського призначення в Україні», «Про звернення
депутатів Василівської районної ради Запорізької області до Кабінету Міністрів
України (забезпечення препаратами по інфекційним хворобам)»
За протокольними дорученнями депутатів на сесії райради виконавчий
апарат звертався до Премʼєр-Міністра України Гройсмана В.Б. та Глави
Адміністрації Президента України Райніна І.Л. з приводу критичного
фінансового та матеріально-технічного стану Василівської дорожньоексплуатаційної дільниці ДП «Запорізький облавтодор».
Робота депутатського корпусу та виконавчого апарату районної ради
постійно висвітлюється на веб –сайті районної ради.
Управління об’єктами комунальної власності

Одним із важливих напрямків роботи районної ради є збереження та
підвищення
ефективності
використання
майна
спільної
власності
територіальних громад сіл, селища, міст Василівського району.
На сьогоднішній день в управлінні районної ради 2 самостійних
госпрозрахункових комунальних підприємства: БТІ, Профдезінфекція.
На протязі року було реорганізовано РКП «Редакція газети «Нова Таврія» і
радіомовлення» ВРР в ТОВ «Редакція газети «Нова Таврія» і радіомовлення» та
ліквідоване РКП «Василівка-Градпроект».
До спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст
Василівського району входять 59 комунальних закладів та установ та 18
об’єктів нерухомого майна.
Комунальні заклади та установи району:
- 2 заклади охорони здоров’я (КУ «Василівська центральна районна лікарня»
ВРР ЗО та КЗ «Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
ВРР ЗО),
- 1 установа соціального захисту населення – КУ «Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ВРР ЗО;
- 26 загальноосвітніх школи району І-ІІ та І-ІІІ ступенів у тому числі 2
навчально-виховних комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» - В-Криничанський та Приморський;
- 2 позашкільних навчальних заклади «Мала академія наук учнівської молоді»
та «Центр дитячої та юнацької творчості і туризму;
- 2 заклади, які забезпечують діяльність закладів та установ освіти:
Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного
забезпечення закладів та установ освіти» і «Науково-методичний центр»;
- 1 КЗ «Фізкультурно-оздоровчий клуб «Таврія»;
- 25 закладів культури: 1-бібліотечна система, 2- музеї, 5 – музичних шкіл, 17будинків культури та сільських клубів.
Протягом звітного періоду розглянуто та прийнято 39 рішень з питань
управління спільною власністю територіальних громад району (зміни
структури закладу або установи, нова редакції статуту, зміни у складі майна
спільної власності, призначення керівників та інше).
Серед рішень, які мають безпосередній вплив на оновлення керівництва
установ, закладів та підприємств району в зв’язку зі змінами в законодавстві,
районною радою на сесії районної ради були затверджені:
- Порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників
комунальних підприємств, установ та закладів, що є об'єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст Василівського району
Запорізької області (рішення від 29.03.2017 №10),
- Порядку проведення конкурсного добору керівника комунального
закладу культури, що є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міст Василівського району Запорізької області (рішення від 29.03.2017
№39).
Відповідно до даних рішень, районною радою було проведено конкурси
на посади керівників комунальних закладів культури та освіти:

Заклади культури
- КЗ «Василівська централізована бібліотечна система» ВРР ЗО,
- КУ «Балківський історико-краєзнавчий музей» ВРР ЗО,
Заклади освіти
- КЗ «Василівська вечірня (змінна) школа» ВРР ЗО,
- КЗ «Приморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» ВРР ЗО,
- КЗ «Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» ВРР ЗО,
- Верхньокриничанський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» ВРР ЗО,
- КЗ «Підгірненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» ВРР ЗО,
- КЗ «Балківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» ВРР ЗО.
8 керівників успішно пройшли конкурсний відбір та призначені сесією
директорами вищезазначених закладів з укладанням з ними контрактів.
Крім рішень, головою районної ради, у межах повноважень, визначених
законодавством видано 154 розпорядження з майнових питань (надання
дозволу на передачу в оренду, на списання основних засобів шляхом ліквідації,
передача майна з балансу на баланс, надання дозволу на виплату керівникам
премії, матеріальної допомоги та інші виплати у відповідності до контрактів та
звільнення керівників в міжсесійний період).
Для більш ефективного контролю за використанням майна спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міст Василівського району,
головою районної ради укладено з керівниками підприємств, закладів, установ
63 контракти, якими обумовлено основні принципи роботи керівників та їх
матеріальне забезпечення відповідно до діючого законодавства України.
Постійно ведеться робота разом з керівниками комунальних закладів та
установ з укріплення фінансово – бюджетної дисципліни в питаннях передачі
комунального майна в оренду.
Результати соціально-економічного розвитку району
Виробничий потенціал району - це 8 промислових підприємств різних
галузей економіки, які на протязі року займалися виробничою діяльністю та
практично всі забезпечили позитивний результат: ПрАТ «ЗЗРК», ТОВ ВО
«Моліс», ВАТ «ВЗТО», «ТОВ «Василівський завод «МК», ТОВ «Словʼянський
пух Україна», фірма «Оліс ЛТД», Завод «БОМ», ТОВ «Завод Будмаш».
Обсяг
реалізованої
промислової
продукції
(товарів,
послуг)
підприємствами району станом на 01.10.2017 рік складав 3247,8 тис. грн., що
становить 161,7 % до аналогічної дати 2016 року. Найвагомішим видом
промислової діяльності в районі була і залишається добувна промисловість.
Інвестиції
Загальний обсяг освоєних капітальних інвестицій за 6 місяців 2017 року
становив 220,572 млн. грн., що складає 81 % до аналогічної дати 2016 року, але
очікуваний показник на кінець року однозначно буде вищий ніж минулорічний.
Продовжується залучення та освоєння коштів з державного, обласного
бюджетів у соціальну інфраструктуру району, житлово-комунальне

господарство, дорожнє будівництво при участі (співфінансуванні) коштів
районного та місцевих бюджетів.
«Атомні кошти»
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91
«Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»
(зі змінами) у 2017 році Василівському району затверджено переліки об’єктів в
загальному розмірі 4737,700 тис. грн., а саме:
1. Капітальний ремонт головного корпусу Комунальної установи
«Дніпрорудненська міська лікарня Дніпрорудненської міської ради
Василівського району Запорізької області» м. Дніпрорудне, вул. Зелена, 2/4 перехідний обʼєкт з 2016 – залишок 531,304 тис. грн.;
2. Препарат калій-йодид м. Дніпрорудне на суму 288,075 тис. грн.
4. Препарат калій-йодид с. Балки на суму 68,805 тис. грн.
5. Респіратор «Пелюстка»-200 м. Дніпрорудне на суму 39,806 тис. грн.
6. Респіратор «Пелюстка»-200 м с. Балки на суму 9,639 тис. грн.
7. Поточний ремонт дороги по вул. Широка від вул. Чабаненко в
с. Балки Василівського району Запорізької області в сумі 67,975 тис. грн.
8. Захисні споруди цивільного захисту (протирадіаційні укриття, 4 шт.),
м. Дніпрорудне, Василівський район, Запорізька область - капітальний ремонт в
сумі 5400,806 тис. грн., з яких перехідним на 2018 рік є 1 ПРУ загальною
кошторисною вартістю 2027,473 тис. грн.
Передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій на суму 10843,880 тис. грн., що більше на 71% ніж у
попередньому році з обов’язковим співфінансуванням місцевих бюджетів.
За рахунок даної субвенції до кінця поточного року буде профінансовано 26
обʼєктів (співфінансування з районного бюджету склало 34,4 тис. грн.).
Завдяки відповідної субвенції проводяться роботи по реконструкції
водоводів, повітряних ліній електромереж, доріг населених пунктів, ліній
вуличного освітлення у м. Василівка, смт. Степногірськ, с. Орлянське,
с. Скельки, с. Тополине, с. Широке, с. Підгірне, с. Приморське та с. Балки.
Окрім цього, крупними обʼєктами, що фінансуються є площа в м. Василівка на
суму 2,640 млн. грн. і Балківський будинок культури – 1,920 млн. грн.
За кошти державного бюджету, а саме Державного Фонду
Регіонального Розвитку України до кінця поточного року буде
профінансовано такі обʼєкти:
- утеплення спортивного комплексу КЗ «ФОК «Таврія» ВРР ЗО –
капітальний ремонт, 71600, мікрорайон 40 років Перемоги № 12, м. Василівка,
Запорізька область на суму 1579,822 тис. грн;

- капітальний ремонт системи опалення КЗ «Степногірська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Василівської районної ради Запорізької
області, розташованої смт. Степногірськ, вул. Лесі Українки, 2 на суму
1499,199 тис. грн.
Окрім цього, протягом 10 місяців поточного року на раціональне
використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів та
охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів залучено
коштів обласного і місцевих бюджетів на суму майже 19,0 млн. грн.
передбачених на 2017 рік та використано фактично 5,0 млн. грн
За підтримки депутатів Запорізької обласної ради, керівництва
облдержадміністрації та райдержадміністрації район отримав кошти в розмірі 2
млн. 670 тис. грн. на 26 об’єктів і заходів, що мають соціально-економічне
значення для району.
Станом на 01.11.2017 року в районі не реалізовувались інвестиційні
проекти за рахунок кредитів міжнародних фінансових організацій. Проте,
ведеться робота в спільному з Європейським інвестиційним банком проекті
«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» і подано проект:
«Капітальний ремонт Балківської амбулаторії ЗПСМ «Василівський Центр
ПМСД» ВРР ЗО, вул. Садова, 145, с. Балки, Василівського району, Запорізької
області» на загальну суму 4130,513 тис. грн. Наразі укладено угоду між
сторонами проекту і очікується перший грошовий транш.
У районі продовжує діяти обласна Програма «Сільське подвір’я»
Згідно рішення сесії Василівської районної ради на фінансування
Програми із бюджету Василівського району (спеціальний фонд) у 2017 році
передбачено 8,0 тис.грн (спеціальний фонд). З початку року з мешканцями
Василівського укладено 6 кредитних договорів на загальну суму 382,0 тис. грн.,
із них:
– на придбання житлових будинків з добудовою або реконструкцією –
1 дог. на 132,0 тис.грн.,
– на будівництво (добудову, реконструкцію) житлових будинків –
4 дог. на 200,0 тис.грн.
– на розвиток особистого селянського господарства — 1 дог. на
50 тис.грн. (на придбання сільгосптехніки).
Реалізація заходів Програми сприяння виконанню депутатських
повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017 рік
Перелік заходів Програми
Хрол Віталій Іванович
Виконання робіт з обстеження будівлі комунального закладу
"Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1"
Василівської районної ради Запорізької області

Поточні
видатки,
грн.

24 000,00

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжній в
с.Мала Білозерка Василівського району Запорізкої області
Придбання проектора для Приморського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад" Василівської районної ради Запорізької
області
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації
на
капітальний ремонт покрівлі будівлі комунального закладу
"Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Талант"
Василівської районної ради Запорізької області
Придбання апарата для кисневих коктейлів для комунального
дошкільного навчального закладу № 2 "Оленка" комбінованого
типу Дніпрорудненської міської ради Василівського району
Запорізької області
Придбання апарата для кисневих коктейлів для комунального
дошкільного
навчального
закладу
№
5
"Теремок"
Дніпрорудненської міської ради Василівського району
Запорізької області
Придбання апарата для кисневих коктейлів для комунального
дошкільного
навчального
закладу
№
6
"Струмок"
Дніпрорудненської міської ради Василівського району
Запорізької області
Придбання апарата для кисневих коктейлів для комунального
дошкільного навчального закладу № 7 "Теремок" комбінованого
типу Дніпрорудненської міської ради Василівського району
Запорізької області
Придбання легкового спеціалізованого автотранспорту для
комунального закладу "Дніпрорудненська міська лікарня
Дніпрорудненської міської ради Василівського району
Запорізької області"
Придбання телевізора для Приморського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний
навчальний заклад" Василівської районної ради Запорізької
області
Усатий Володимир Юрійович
Поточний ремонт санвузлів комунального спеціалізованого
мистецького навчального закладу "Дніпрорудненська дитяча
музична школа" Василівської районної ради Запорізької області
Поточний ремонт вуличного освітлення (алея по вул. Миру)
Балківської сільської ради Василівського району Запорізької
області
Поточний ремонт мереж електропостачання вуличного
освітлення (заміна освітлення) м. Дніпрорудне Василівського
району

50 000,00

5 000,00

84 000,00

19 800,00

19 800,00

19 800,00

19 800,00

300 000,00

14 000,00

76 500,00

100 000,00

195 000,00

Придбання для Дніпрорудненської міської лікарні, камери для
зберігання стерильного медичного інструменту
Придбання для Дніпрорудненської міської лікарні
одноканальних шприцевих насосів
Придбання для Дніпрорудненської міської лікарні шафи
сушильної стерилізаційної
Придбання для Дніпрорудненської міської лікарні ларингоскопу
Придбання для Дніпрорудненської міської лікарні, операційного
світильника
Пастушенко Микола Михайлович
Придбання промислової електричної плити з духовою шафою
для комунального дошкільного навчального закладу № 4
"Дюймовочка" Дніпрорудненської міської ради Василівського
району Запорізької області
Придбання для комунального закладу "Дніпрорудненська міська
лікарня Дніпрорудненської міської ради Василівського району
Запорізької області ковдри для пацієнта для надзвичайних
ситуацій
Грачов Сергій Володимирович
Капітальний ремонт будівлі Степногірської амбулаторії
загальної практики-сімейної медицини комунального закладу
"Василівський Центр первинної медико-санітарної допомоги"
Василівської районної ради Запорізької області за адресою:
вул.Молодіжна,3 б, смт Степногірськ Василівського району
Запорізької області
Реконструкція вуличного освітлення вул. Покровської, Горького
та Східної від КТП 39/283 (Ф-1 та Ф-3), 39/287(Ф-1 та Ф-2),
122/686 (Ф-1 та Ф-2) с. Приморське Василівського району
Запорізької області
Реконструкція вуличного освітлення вул. Покровської,
Комарова, Горького, Залізничної та перевулка Партизанського
від КТП 39/659 (Ф-2), 122/285 (Ф-1), 39/284 (Ф-1), 39/512 (Ф1),122/279 (Ф-2), 39/553 (Ф-3) с. Приморське Василівського
району Запорізької області
Луценко Катерина Василівна
Придбання та встановлення спортивного майданчика в
комунальному дошкільному навчальному закладі № 1 "Оленка",
с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області
Капітальний ремонт покрівлі фельдшерсько-акушерського
пункту за адресою:
вул. Центральна, 54, с. Тополине
Василівського району Запорізької області
Облаштування соляної кімнати, придбання предметів,
матеріалів, обладнання та інвентарю
комунальному
дошкільному навчальному закладу № 2 "Оленка" комбінованого

97600,00
89070,00
10300,00
5880,00
95150,00

14 000,00

8000,00

200 000,00

250 000,00

250 000,00

100 000,00

132 857,00

97 996,00

типу Дніпрорудненської міської ради Василівського району
Запорізької області
Облаштування соляної кімнати, придбання предметів,
матеріалів, обладнання та інвентарю для
комунального
дошкільного навчального закладу № 4 "Струмочок"
Василівської міської ради Запорізької області
Поточний ремонт спортивної зали комунального закладу
Тополинська загальноосвітня школа
Всього

170 852,00
198 295,00
2647700,00

Районний бюджет
За січень – жовтень 2017 року до загального фонду зведеного бюджету
району надійшло 206853,9 тис.грн., що становить 117,0 % до затвердженого
плану січень - жовтень 2017 року.
Перевиконання плану звітного періоду становить 30062,8 тис.грн.
Надходження доходів загального фонду збільшились в порівнянні з
відповідним періодом минулого року на 46841,2 тис.грн. або на 29,3 %.
За підсумками 10 місяців 2017 року до загального фонду районного
бюджету надійшло 122311,8тис.грн. податків і обов'язкових платежів, темп
надходжень збільшився на 21,7 % до рівня відповідного періоду минулого
року або на 21798,3 тис.грн.
Структура надходжень та їх джерел
Протягом одинадцяти місяців 2017 року до районного бюджету надійшло
121877,8 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, (99,6% всіх доходів) та
на 21776,4 тис.грн. або на 21,8 % більше показників відповідного періоду 2016
року.
Джерела надходжень
Найбільша питома вага податку на доходи фізичних осіб надійшла від
підприємств промисловості 60760,4 тис.грн. (49,9%) .
Крім основного виду надходжень, протягом 11 місяців 2017 року до
районного бюджету надійшло:
- податку на прибуток комунальних підприємств – 10,1 тис.грн.
- надходження від частини чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету – 5,2
тис.грн.
- надходження від орендної плати за користування майновим
комплексом комунальної власності – 45,3 тис.грн.
- адміністративного збору за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 57,7
тис.грн.,
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень - 179,9 тис.грн.,
- інші надходження склали - 135,7 тис.грн.

Також впродовж 10 місяців 2017 року до загального фонду районного
бюджету надійшло:
-додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров`я – 24178,5 тис. грн.
субвенцій з державного бюджету – 297475,9 тис. грн.
субвенцій від місцевих бюджетів та обласного бюджету – 3021,1 тис. грн.
в тому числі із обласного бюджету - 791,1 тис. грн.
Протягом 10 місяців 2017 року до спеціального фонду районного
бюджету надійшло коштів в сумі 5946,0 тис. грн.. надходження з власних
надходжень бюджетних організацій .
Крім того, за звітний період надійшли кошти :
- субвенцій з державного бюджету – 5664,3 тис. грн.
- інших субвенцій в сумі 9538,7 тис.грн., в тому числі із обласного
бюджету - 8188,3 тис.грн.
Основні напрямки роботи районної ради з розвитку
закладів та установ бюджетної сфери
За рахунок коштів районного бюджету та освітньої субвенції з
державного бюджету утримувались 26 загальноосвітніх шкіл, комунальні
позашкільні навчальні заклади КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»
та КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості і туризму», КЗ «Науковометодичний центр» ВРР ЗО, КУ «Василівський районний центр фінансового
обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР
ЗО та КЗ "Центр дитячої та юнацької творчості" Дніпрорудненської міської
ради Василівського району Запорізької області;
- за рахунок коштів районного бюджету та медичної субвенції з
державного бюджету утримувались: КУ "Василівська центральна районна
лікарня» ВРР ЗО, КУ "Дніпрорудненська міська лікарня Дніпрорудненської
міської ради
ВР ЗО", Дніпрорудненська міська стоматполіклініка, КЗ
"Василівський Центр ПМСД" ВРР ЗО;
- за рахунок коштів районного бюджету передбачених на соціальний
захист та соціальне забезпечення протягом звітного періоду утримувались
Василівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та
КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)» ВРР ЗО;
- за рахунок коштів районного бюджету протягом звітного періоду
утримувалися Централізована бібліотечна система (28 бібліотек), центр
культури та дозвілля, 17 клубних закладів, 5 шкіл естетичного виховання дітей,
централізована бухгалтерія, комунальна установа «Балківський історикокраєзнавчий музей» Василівської районної ради Запорізької області, КУ
«Дніпрорудненський міський краєзнавчий музей» Дніпрорудненської міської
ради Василівського району Запорізької області;

- за рахунок коштів районного бюджету протягом звітного періоду КЗ
”ФОК „Таврія” ВРР ЗО та використані кошти на проведення навчальнотренувальних зборів та змагань.
В розрізі бюджетних галузей за 11 місяців 2017 року витрати склали:
- по галузі «Освіта» 100млн.162,8 тис. грн. що складає 53,3% витрат
районного бюджету на утримання бюджетних установ;
- по галузі «Охорона здоров'я» - 62 млн.436,3 грн., або 33,3 %
- по «Культурі» - 15млн.900,1тис.грн.. або 8,5%
- по «Соціальному захисту і соціальному забезпеченню» (без виплати
державної допомоги, субсидій і пільг) - 5млн 681тис.грн. або 3,0%
- по «Органам місцевого самоврядування» - 2млн.168,7тис.грн. або 1,2 %
- по галузі «Фізкультура і спорт» - 2млн.020,5тис. грн. або 1,1%
За рахунок розподілу вільного залишку та перевиконання районного
бюджету за перше півріччя та 9 місяців поточного року депутатами
збільшено видатки (50млн.475,1 тис.грн) :
- на заробітну плату з нарахуванням працівникам бюджетних установ що
фінансуються з районного бюджету - 26 млн. 066,3 тис. грн.
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1млн.3376,3тис.грн.;
- на оплату харчування в закладах охорони здоров’я – 105,0тис.грн.;
- на медикаменти – 1 млн. 050,9 тис.грн.
Крім заробітної плати та оплати за енергоносії і комунальні послуги в
звітному періоді
за рахунок залишків коштів на початок року та
перевиконання плану по доходам за перше півріччя та 9 місяців додатково
виділено на придбання товарів – 3117,0тис.грн., та оплати послуг по
утриманню бюджетних установ 3020,6тис.грн.
У поточному році по галузі освіта це дало можливість:
- 192,6 тис.грн. КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я» на поточний ремонт
актового залу (заміна стелі, стін, віконні відкоси);
- 100,0тис.грн - КЗ «Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» ВРР
ЗО на поточний ремонт парадного ганку навчального закладу);
- 299,498тис.грн. - КЗ «Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1»
ВРР ЗО на капітальний ремонт внутрішкільного подвір’я та 63,1тис.грн., на
поточний ремонт фасаду основної будівлі закладу;
- 219,000 тис.грн (в т.ч. 208,776тис.грн. залишок освітянської субвенції) Верхньокриничанський НВК Василівської ВРР ЗО на придбання котлів на
твердому паливі (в т.ч. 208,776тис.грн. залишок освітянської субвенції) та
55,0тис.грн. на придбання 2-х насосів для нових котлів на твердому паливі;
- 226,747тис.грн. на капітальний ремонт системи опалення КЗ «Балківська
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1» ВРР ЗО (залишок освітянської субвенції);
- 212,784тис.грн. на поточний ремонт системи опалення КЗ«Балківська
загальноосвітня школа І-ІІ ст.» ВРР ЗО;
- 1400,0тис.грн. КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа «Талант» на
капітальний ремонт системи опалення школи (залишок освітянської субвенції);

- 149,920тис.грн. КЗ «Степногірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» ВРР
ЗО на співфінансування об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення для
комунального закладу «Степногірська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів»Василівської районної ради Запорізької області» та 50,0 тис.грн. на
перетяжку стільців в актовому залі ;
- 150,0тисм.грн. на реконструкцію комерційного вузла обліку газу котельні КЗ
«Балківська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ВРР ЗО за адресою: с.Балки, вул.Каховська,28;
- 150.0тис.грн. на реконструкцію комерційного вузла обліку газу котельні КЗ
«Скельківська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ВРР ЗО за адресою: с.Скельки,
вул.Стадіонна,2;
- 398,0тис.грн. на придбання твердопаливних котлів та комплектуючих КЗ
«Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» ВРР ЗО;
- 150,0тис.грн. на придбання двох електричних котлів опалення та двох
насосів на придбання двох шаф керування котлам, шафи управління
Приморської НВК ВРР ЗО ;
- 185,0 тис.грн. - придбання котла твердопаливного КЗ «Балківська ЗОШ І-ІІ
ст.» ВРР ЗО та насосів для котельні КЗ «Балківська ЗОШ І-ІІ ст.» ВРР ЗО;
- 488,0 тис.грн. на придбання електродвигунів в шкільні котельні;
- 190,0тис.грн.- на придбання вікон та дверей з установкою будівлі
Приморської НВК ВРР ЗО;
- 1396,182 тис.грн. КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості і туризму» ВРР
ЗО на об’єкт «Капітальний ремонт будівлі станції юних туристів та 22,0тис.грн.
на придбання комп’ютерів для роботи авіамодельного гуртку та методичного
обслуговування педагогів закладу;
- 150,0тис.грн. Запорізькому обласному бюджету на оновлення матеріальнотехнічної бази ДНЗ «Василівський професійний ліцей» м.Василівка Запорізької
області
на оновлення меблів у гуртожитку та придбання мікрофонів для
актової зали та на придбання акустичної апаратури і підсилювачів для актової
зали, придбання сучасного обладнання у лабораторію кухарів з метою
підготовки висококваліфікованих робітників.(інша субвенція обласному
бюджету)
- 34,400 тис.грн. на співфінансування об’єкту «Капітальний ремонт будівлі КЗ
“Тополинська ЗОШ I—III ст.” ВРР ЗО по вул. Гагаріна, 47 в с. Тополине
Василівського району Запорізької області»
- 37,0тис.грн. на розробку проектної документації по капітальному ремонту
м’якої покрівлі навчального корпусу та шкільної їдальні КЗ «Дніпрорудненська
загальноосвітня школа І-ІІ ст.» ВРР ЗО;
- 204,0 тис.грн. - на розробку проектно-кошторисної документації з
термомодернізації будівлі КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія»
Василівської районної ради Запорізької області та на експертизу проектнокошторисної документації та на 20,0тис.грн. на придбання комп’ютерної
техніки ;
- 99,4 тис.грн. - на розробку проектно-кошторисної документації з
термомодернізації будівлі КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа
«Талант» ВРР ЗО та на експертизу проектно-кошторисної документації;

- 220,0 тис. грн. - на придбання підручників для 4 та 7 класів та 89,2тис. грн.
на оплату послуг за доставку підручників ;
- 68,1 тис.грн. на облаштування сучасних медіатек та капітальний ремонт
приміщення КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа «Світоч»;
- 50,0 тис.грн. на облаштування сучасних медіатек та капітальний ремонт
приміщення КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я»;
- 20,0 тис.грн., на придбання ноутбуків КЗ «Науково-методичний центр» ВРР
ЗО;
- 20 тис.грн.на придбання комп’ютерної техніки для КУ «Василівський ЦФО»
ВРР ЗО.
Підтримка обдарованої молоді. Інклюзивна освіта.
Протягом навчального року у 2017 році, забезпечено виплату щомісячних
стипендій учням (вихованцям) навчальних, позашкільних навчальних закладів
району (29,3 тис.грн.):
- переможцям та призерам Міжнародних, Всеукраїнських, обласних
учнівських інтелектуальних змагань у розмірі: І районна стипендія – 700,00
грн., ІІ районна стипендія – 500,00 грн., ІІІ районна стипендія – 400,00 грн.;
- переможцям та призерам Міжнародних, Всеукраїнських, обласних
спортивних змагань у розмірі: І районна стипендія – 700,00 грн., ІІ районна
стипендія – 500,00 грн., ІІІ районна стипендія – 400,00 грн.
На забезпечення умов розвитку інклюзивної освіти -133704 грн.
Продовжено роботу з розвитку мережі закладів дошкільної освіти.
Крім того дитячим Фондом ЮНІСЕФ відремонтовано, обладнано та
відкрито протягом року групу у ДНЗ №4 м.Василівка, ДНЗ№5 «Оленка»
м.Дніпрорудне у дитячому садочку с.Приморське продовжуються роботи з
відкриття додаткової групи. У с.Орлянське продовжуються роботи по
відкриттю дитячого садочка. Основний комплекс робіт вже виконано.
Витрачено більше 5,5 млн.грн.
Протягом року додатково виділялись кошти на утримання та розвиток
дитячих садків збільшено трансферти міським, селищному та сільським радам
на підвищення заробітної плати 1 млн. 870,3тис, на підвищення заробітної
плати педагогічним працівникам – 1млн.613,3 тис.грн., на придбання продуктів
харчування – 200,0тис.грн. , на покращення умов в дитячих садках -57,0тис.грн.
а також виділено кошти Кам’янському сільському бюджету на капітальний
ремонт КДНЗ «Сонечко» с.Кам’янське Василівського району Запорізької
області - 71,8тис.грн. До кінця поточного року з районного бюджету на дитячі
садочки всього буде профінансовано 45 млн.985 тис.грн. що більше за минулий
рік на 46,4 % або на 14млн.574 тис.грн.
У поточному році по галузі охорона здоров’я спільними зусиллями нам
вдалося:

- 190,0тис.грн., КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО на поточний ремонт
дитячого відділення та відділення денного стаціонару (в тому числі 122,9
тис.грн. залишку коштів медичної субвенції).
- 240,00 тис.грн. КУ «Дніпрорудненська міська лікарня» ДМР ВР ЗО на
придбання рентген-апарату пересувного палатного (залишку коштів медичної
субвенції);
- 199,0тис.грн. на поточний ремонт неврологічного відділення КУ
«Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО;
-16,539 тис.грн. на капітальний ремонт приміщень операційного
блоку в хірургічному корпусі КУ «Дніпрорудненська міська лікарня»;
- 400,00 тис.грн. на придбання лінійного датчика до апарату УЗД за
допомогою якого проводиться обстеження молочної та щитовидної залоз,
цистоскопу, та набору ректоскопа для обстеження своєчасного виявлення
онкологічних патологій КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО ;
- 15,0тис.грн. придбання камери для накопичення медичних відходів та
13,0тис.грн. на придбання холодильника КУ «Дніпрорудненська міська
лікарня» ДМР ВР ЗО
- 55,0 тис.грн. - на поточний ремонт покрівлі ФАПу с.Малі Щербаки),
- 30,0 тис.грн. на проведення ремонту покрівлі ФП с.Лук’янівка ;
- 107,588 тис.грн. на придбання електрокардіографів для амбулаторій
(залишку коштів медичної субвенції);
-143,00тис.грн. придбання автоматизованого робочого місця головної
медичної сестри та старших медичних сестер амбулаторій в кількості 11 шт.
(залишку коштів медичної субвенції);
- 97,0тис.грн. на будівельні матеріали для поточного ремонту приміщень
будівлі Василівської АЗПСМ за адресою м.Василівка, вул.Державна, 6
(кабінети - маніпуляційний, ЕКГ, лікаря ЗПСМ, вхідні двері, здорової дитини,
вбиральня)
- 550,00 тис.грн.
на капітальний ремонт приміщень першого поверху
Дніпрорудненської АЗПСМ за адресою м.Дніпрорудне вул.Зелена 2/4.;
- 470,0 грн. на придбання легкового автомобіля для КЗ «Василівський центр
ПМСД» ВРР ЗО – 275,0 тис.грн. та для Дніпрорудненської АЗПСМ придбання
легкового автомобіля -195,0 тис.грн.
Структура видатків на охорону здоров’я
На галузь медицина виділено коштів: 90107,0 тис.грн. в тому числі за
рахунок: медичної субвенції - 50398,2 тис.грн. (55,9 %), додаткова дотація з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я
– 9072,4тис.грн. (10,1%), субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань 914,0 тис.грн. ( 1,0%) кошти районного бюджету – 25020,9
тис.грн. ( 27,8%); субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1130,0 тис.грн. (1,3%); субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке
проживає на території зони спостереження - 531,1 тис.грн. ( 0,6%), субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України - 1036,6 тис.грн.
(1,1 %); інша субвенція з обласного бюджету - 828,0 тис.грн.(0,9%), субвенція
з місцевих рад- 1175,8 тис.грн. (1,3 %)
Протягом звітного періоду придбано:
Для Дніпрорудненської міської лікарні:
- за рахунок коштів районного бюджету - ліжок та м’якого інвентарю на
279,350 тис.грн.; компьютерна техніка – 62,500 тис.грн.; медикаменти та
перев’язочний матеріал – 744,222 тис.грн.;
- за рахунок коштів бюджету розвитку - пересувний рентген апарат – 235,653
тис.грн., капітальний ремонт головного корпусу – 531,060 тис.грн.;
за рахунок коштів субвенції Балківської сільської ради – апарат
високочастотний електрохірургічний «Надія» - 37,776 тис,грн., мікроскоп
бінокулярний – 30,000 тис.грн..
Для Василівської центральної районної лікарні:
-за рахунок коштів районного бюджету –водонагрівач -18,000 тис.грн.; ліжка та
м’який інвентар – 97,945 тис.грн.; медикаменти, перев’язувальний матеріал,
рентген, вакцини – 544,461 тис.грн.; харчування – 135,853 тис.грн.; поточний
ремонт – 404,050 тис.грн.; відшкодування медикаментів та пільгове
зубопротезування – 155,614 тис.грн.; комунальні послуги – 1947,401 тис.грн.
Видатки по галузі культура
- придбання для районної бібліотеки: 68,8тис.грн. - меблів та жалюзі,
50,0тис.грн.комп’ютерної техніки, 20,0 тис.грн. – двох кондиціонерів
8,0тис.грн. - телевізору ;
- 970,247тис.грн. на капітальний ремонт покрівлі КЗ «Василівський ЦКД»
ВРР ЗО;
- 246,0тис.грн., на придбання світлового обладнання для концертної зали
комунального закладу «Василівський центр культури та дозвілля» ВРР ЗО:
- 31,0тис.грн. - на поточний ремонт покрівлі корпусу № 2 КСМНЗ
«Василівська дитяча музична школа» ВРР ЗО;
- 38,0 тис.грн. - поточний ремонт підлоги танцювальної зали корпусу № 2
КСМНЗ «Василівська дитяча музична школа» ВРР ЗО;
- 18,4 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на
капітальний КСМНЗ «Василівська дитяча музична школа» ВРР ЗО;
- 74,0тис.грн., на поточний ремонт системи опалення КУ «Балківський
історико-краєзнавчий музей» ВРР ЗО;
- 185,5 тис.грн., на поточний ремонт вікон в залі циркового колективу
«Романтики» та 42,0тис.грн на придбання матів та спортивного інвентарю.
Видатки по галузі спорт

52.0тис.грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації на
реконструкцію футбольного поля КЗ «ФОК «Таврія» ВРР ЗО ВРР – заміна
покриття та на експертизу ПКД ;
158,0тис.грн. на співфінансування об’єкту: Утеплення спортивного
комплексу комунального закладу «Фізкультурно-оздоровчий комплекс
«Таврія» Василівської районної ради Запорізької області – капітальний ремонт,
71600, мікрорайон 40 років Перемоги № 12, місто Василівка, Запорізька
область;
749,0 тис.грн. на будівництво
мініфутбольного майданчика
на
співфінансування об’єкту «Міні-футбольний майданчик зі штучним покриттям
з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу, КЗ «ФОК
«Таврія» ВРР ЗО ВРР, мікрорайон 40 років Перемоги, № 12, м.Василівка,
Василівський район будівництво», який буде частково збудований за рахунок
державного бюджету;
360,0 тис.грн Дніпрорудненському міському бюджету на реконструкцію
глядацьких трибун стадіону «Гірник» Дніпрорудненської міської ради та 144,0
тис.грн. придбання стільців глядацьких трибун стадіону «Гірник» в
м.Дніпрорудне;
356,0 тис.грн. Дніпрорудненському міському бюджету на будівництво
мініфутбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячоюнацького футболу в м.Дніпрорудне.
Соціальні програми. Соціальний захист населення.
Харчування школярів.
Депутатами районної ради продовжено фінансування безкоштовного
дитячого харчування в школах району для учнів 1-4 класів та дітей пільгових
категорій, учасників АТО. Загалом, цими послугами було охоплено більше 3
тисяч школярів із фінансуванням з районного бюджету більше 5,3 млн.грн.
Велика подяка всім місцевим радам, які додатково виділяли субвенції
районному бюджету на харчування дітей в школах. (217,0тис.грн.)
Шкільний автобус.
Продовжено забезпечення безперебійного підвезення 740 дітей та 102
вчителів на 9 шкільних автобусах по 12-ти маршрутах.
Крім того 4 учні – мешканці Верхньокриничанської сільської ради
отримують з районного бюджету близько 6,5 тис.грн. цільової компенсації за
підвіз автомобільним та залізничним транспортом.
З районного бюджету на функціонування системи підвезення
школярів виділено 1,6 млн.грн. в тому числі субвенції з місцевих рад
177,0тис.грн (паливо та обслуговування).
Новим важливим напрямком роботи із соціального захисту жителів
району стало прийняття Програми соціального захисту населення району
на 2017 рік.

Відповідно до неї було забезпечено надання матеріальної допомоги на
лікування громадянам Василівського району із депутатського фонду районної
ради в сумі 610,0 тис. грн.
Окрема увага приділялася соціальній підтримці учасників АТО та
членів їх сімей - Згідно відповідної Програми на 2017 рік - затверджено на
рік 1136,0 тис.грн. в тому числі 197 тис.грн. перераховано на придбання
квартири родині загиблого Сергія Бурлаки.
За рахунок коштів районного бюджету протягом звітного періоду
здійснювалось фінансування соціальних програм та програм підтримки
хворих на складні захворювання на загальну суму – 1641,5 тис.грн.
- Програма „Компенсація фізичним особам, які надають соціальні
послуги на 2017 рік» - затверджено на рік 166,1 тис.грн.
- Програма відшкодування вартості проїзду хворим нефрологічного
профілю на 2017-2020 роки - затверджено на рік 153,3 тис.грн .;
- Програма соціальної підтримки хворих на туберкульоз у Василівському
районі на 2017 рік - затверджено на рік 24 тис.грн.;
- Програма фінансової підтримки районних громадських організацій на
2017- 2020 роки - затверджено на рік 314,7тис.грн.,;
- Комплексна районна програма з оздоровлення та відпочинку дітей,
підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на
2017-2021 роки - затверджено на рік 226,7 тис.грн.;
- Програма профілактики і лікування стоматологічних захворювань і
розвитку стоматологічних закладів у Василівському районі на період до 2020
рік - затверджено на рік 200,0 тис.грн..
- на Районну програму удосконалення надання медичної допомоги
хворим нефрологічного профілю у Василівському районі на 2013-2017 роки –
на суму 77,7тис.грн.,
на відшкодування вартості медичних препаратів
пацієнтам з хронічною патологією нирок;
- на Програму боротьби з онкологічними захворюваннями у
Василівському районі на період до 2020 року – 221,2тис. грн., на придбання
калоприймачів для онкохворих;
- на Програму імунопрофілактики та захисту населення району від
інфекційних хвороб на 2016-2020 роки – 47,8тис. грн.,
на придбання
анатоксину для профілактики правця;
- на Цільову Програму "Цукровий діабет" у Василівському районі на
2017–2018 роки) на суму 60 тис.грн на забезпечення хворих на цукровий діабет
препаратами інсуліну.
- на Районну Програму протидії захворюванню на туберкульоз
у
Василівському районі на 2017–2020 роки – 150,0тис.грн.
Районною радою продовжено підтримку Територіального центру
соціального обслуговування. Для його матеріально-технічної бази та згідно
Програми
поліпшення умов проживання підопічних Орлянського
стаціонарного відділення для постійного проживання одиноких пристарілих
громадян на 2017 рік

- 526тис.грн. на капітальний ремонт палат для ліжкових хворих –
підопічних на першому поверсі Орлянського відділення стаціонарного догляду
для постійного або тимчасового проживання;
- 256,5 тис.грн. для закупівлі в Орлянське відділення стаціонарного
догляду для постійного або тимчасового проживання м’якого інвентарю, меблів
та промислового обладнання.
Інші програми.
В напрямках підтримки правопорядку, техногенної безпеки, співпраці з
органами виконавчої влади, забезпечення матеріально-технічного резерву для
подолання надзвичайних ситуацій, виготовлення семи планування території
району, здійснення заходів підтримки аграрної сфери, епізоотичного
благополуччя, проведення мобілізації та підтримки армії, загалом було
виділено – більше 1,4 млн грн. а саме :
- 288,7 на районну «Програму нарощування місцевого матеріального резерву
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2017-2019
роки» 188,7 тис.грн. на та 100,0тис.грн. - на придбання паливно-мастильних
матеріалів;
- 473,5 тис.грн. на «Програму підвищення якості та ефективності виконання
представницьких та управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування на території Василівського району на 2016
– 2017 роки»;
- 96,6 тис.грн. на районну «Програма підтримки державної політики у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів у Василівському районі на
2016-2019 роки, затверджена рішенням районної ради»;
- 10,6 тис.грн. на «Програму розвитку архівної справи у Василівському районі
Запорізької області на 2017-2019 роки , затверджена рішенням районної ради»;
- 150,0 тис.грн. на «Програму профілактики правопорушень та забезпечення
громадської безпеки у Василівському районі, розвитку матеріально-технічної
бази Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області на 2016 – 2017 роки»;
- 50,0 тис.грн. на районну «Програму забезпечення державної безпеки,
профілактики правопорушень та розвитку матеріально – технічної бази
Василівського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України у
Запорізької області на 2017 – 2018 роки»;
- 50,0 тис.грн. - районна Програма «Покращення умов обслуговування
платників податків Василівського району та збільшення надходжень до
бюджетів усіх рівнів на 2016-2019 роки»;
- 28,1 тис.грн. на районну програму «Аналітично-інформаційна система
«Місцеві бюджети» на 2016-2017 роки;
- 63,2 тис.грн на «Програму покращення та підвищення рівня ветеринарнолабораторної діагностики хвороб тварин, небезпечних для здоров’я і життя
людей та дослідження харчової продукції на 2017-2019роки»;
- 65,0 ти.грн. на «Програму надання шефської допомоги військовим частинам
"А 1978" та "3029" на 2017-2020 роки».

- 291,7 тис.грн. на «Програму "Забезпечення мобілізації та призову на території
району у 2017 році»;
- 200,0 тис.грн. на «Програму виготовлення схеми планування території
Василівського району Запорізької області на 2017 рік»
Програма «Питна вода Василівського району на 2015-2020 роки»
Одним із направлень виділення коштів з районного бюджету на заходи з
поліпшення забезпечення населення району водою а саме:
40,0тис.грн Лугівському сільському бюджету на придбання насосів на
артезіанські свердловини с.Лугове та С.Лісне;
300,0тис.грн Василівському міському бюджету на будівництво резервуарів
чистої води на території артсвердловини № 23 по вулиці Степній м.Василівка;
100,0тис.грн. на придбання трьох насосних агрегатів на артезіанські
свердловини в м. Василівка;
100.0тис.грн на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт по
заміні аварійних ділянок та стабільної безперебійної роботи водопровідних
мереж м.Дніпрорудне та придбання насосу в зборі з двигуном на артезіанські
свердловини в м. Дніпрорудне;
100,0тис.грн на покращення роботи та підготовки до зими об’єктів
водопостачання та водовідведення смт Степногірськ: загальний фонд - на
придбання насосів дренажно-фекальних та запірної арматури; спеціальний
фонд – на придбання двигуна електричного;
Допомога місцевих бюджетів. Субвенції місцевих рад районному бюджету.
Місцеві бюджети району на протязі поточного року надали іншу
субвенцію районному бюджету в сумі 6 млн.941тис. 111 грн. з них:
Соціальний захист населення:
- на оздоровлення дітей придбання путівок - 141,7 тис.грн.;
- на соціальні послуги – 95,7 тис.грн.
- ні відшкодування проїзду хворим нефрологічного профілю – 78,0
тис.грн.
- придбання велосипедів для соціальних працівників за доглядом
одиноких - 34,0 тис.грн.
Освіта:
- на паливно - мастильні матеріали для шкільних автобусів, їх ремонт та
утримання – 177,1 тис.грн.,
- розвиток освіти – 4257,3 тис.грн. (на харчування учнів в шкільних
таборах та учнів 1-4 класів та пільгових категорій – 217,0 тис.грн., придбання
паливномастильних матеріалів та комплектуючих для шкільних автобусів –
177,1 тис.грн., на покращення матеріально - технічної бази шкіл - 3863,2
тис.грн.
Культура:

- на розвиток культури - 934,6тис.грн., (придбання музичної апаратури
для сільських будинків культури , поточні ремонти з вставкою вікон та дверей
будинків культури, музичних дитячих шкіл, будинків під бібліотеками).
Охорона здоров’я:
- на розвиток первинної медико санітарної допомоги населенню -1 млн.
175тис.738грн. ;
- на розвиток вторинної медичної допомоги - 70,0 тис.грн.
Велика подяка всім органам місцевого самоврядування за підтримку
районних програм та закладів бюджетної сфери!
Добровільне об’єднання територіальних громад
У 2015 році прийнято Закон України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад. Метою прийняття цього Закону є створення
законодавчих передумов для формування на добровільних засадах спроможних,
самодостатніх територіальних громад з наданням їм відповідних матеріальних,
фінансових ресурсів, як це передбачено Концепцією реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади. А це, в свою чергу, дасть
можливість покращити якість надання адміністративних, соціальних,
громадських послуг жителям територіальних громад.
Урядом затверджена методика створення спроможних територіальних
громад, спрямована на створення таких територіальних громад, які зможуть
реалізовувати та надавати високоякісні послуги у сфері освіти, охорони
здоров’я, культури, житлово-комунального господарства, соцзахисту та інших
життєво важливих сферах життя. Передбачається, що ці територіальні громади
матимуть відповідні фінансові, інфраструктурні та кадрові ресурси.
Проектом
«Перспективного
плану
формування
спроможних
територіальних громад Запорізької області» на території району заплановано
створити чотири громади: Василівську, Дніпрорудненську, Степногірську та
Малобілозерсько-Орлянську.
У розріз із Перспективним планом 29 жовтня поточного року на
території району пройшли вибори до Підгірненської ОТГ до якої увійшли
Широківська та Підгірненська сільські ради. 30 листопада відбулась установча
сесія Підгірненскої ОТГ.
Робота з добровільного об’єднання територіальних громад на території
району продовжується, але рухаючись в напрямку децентралізації необхідно
передусім враховувати користь та інтереси людей району.
Керівництво району постійно бере участь у громадських слуханнях
пов’язаних із процесом об’єднання територіальних громад. Так протягом 2017
року слухання відбулись на території Малобілозерської, Орлянської,
Балківської та Скельківської сільських рад та Дніпрорудненскьої міської ради.
Проблемні питання. Основні завдання роботи районної ради
Житлово-комунальне господарство

1. Збереження діючої системи водопостачання, що дозволяє на рівні
області утримувати від значного зростання тарифи на данні послуги для людей
та підприємств.
2. Будівництво локальних очисних споруд у м.Василівка та
смт.Степногірськ.
Сесією Запорізької обласної ради, яка відбулась 9 жовтня поточного року
передбачено 111,872 тис.грн. на розробку проектно-кошторисної документації
по об’єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с.В.Криниця» та
865,919 тис.грн. на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту
«Реконструкція системи водовідведення та будівництва локальних очисних
споруд для смт.Степногірськ».
3. Реконструкція магістрального водоводу м.Дніпрорудне. На сьогодні
проблемним питанням залишається водозабезпечення мешканців м.
Дніпрорудне, де проживає близько - 19,5 тис.чоловік та смт.Степногірськ.
Лише протягом дев’яти місяців поточного року зафіксовано 34 пориви на
магістральному водоводі м.Дінпрорудне. Бюджетом міста на 2017 рік було
передбачено співфінансування у розмірі 10%, вся необхідна документація
підготовлена у повному обсязі (12 млн.грн.).
4. Дорожнє будівництво, забезпечення ремонту доріг по шкільним
маршрутам.
Автомобільні дороги, які передані на експлуатаційне утримання філії
«Василівська ДЕД» та інших філій на території Василівського району
знаходяться в жахливому аварійно-критичному стані, автодорожнє покриття
сильно пошкоджене, що ускладнює рух транспортних засобів та створює
загрозу життю і здоров’ю учасників дорожнього руху.
Руйнування досягають від 30% до 50% дорожнього покриття, на деяких
ділянках дороги від 15 до 450 м взагалі відсутнє дорожнє покриття, рух на
таких ділянках здійснюється по узбіччю.
На теперішній час дороги по території Василівського району не
підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
Екологія
Відкриття полігону твердих побутових відходів на території району.
Під розширення діючого полігону ТПВ для обслуговування громади
було відведено земельну ділянку орієнтовною площею 14,0 га., розташованої на
території Скельківської сільської ради. Проект землеустрою розроблено ЗАТ
«ЗЕМЛЯ ПЛЮС», але не пройшов погодження.
Василівською міською радою розроблено ПКД для будівництва полігону
твердих побутових відходів для м.Василівка. Сесією Запорізької обласної ради,
яка відбулась 9 жовтня поточного року було передбачено 3 млн.грн. (з
необхідних 30 млн.грн.) на будівництво полігону ТПВ у м.Василівка.
Охорона здоров’я
Продовження процесу створення ефективної системи первинної медичної
допомоги та укріплення матеріальної бази лікувально-профілактичних закладів
району. Забезпечення можливостей для ЦРЛ та ДМЛ в умовах реформування

охорони здоров’я зберегти статус багатопрофільних лікарень інтенсивного
лікування в межах існуючого госпітального округу.
Освіта
Збереження та розвиток діючої освітньої системи, продовження роботи
щодо відкриття ДНЗ населених пунктах району.
Розвиток системи інклюзивного навчання в навчальних закладах району,
організація роботи інклюзивно-ресурсного центру.
Забезпечення функціонування системи патріотичного виховання в
навчальних закладах району.
Культура
Створення задовільних умов для функціонування закладів культури
сільської місцевості, вирішення питань щодо їх опалення, водопостачання,
укріплення матеріальної бази. Проведення іміджевих заходів.
Спорт
Розвиток та укріплення матеріально – технічної бази спорту у районі.
Будівництво спортивних майданчиків із штучним покриттям у м.Василівка,
м.Дніпрорудне та у с.М.Білозерка.
Охорона громадського порядку
Розробка комплексної програми громадської безпеки та підтримки
правоохоронних органів, створення дієвої системи співпраці громадськості та
органів поліції, заходів профілактики злочинності, відео спостереження на
території району.
Підтримка армії та волонтерського руху
Сприяння роботі військового комісаріату, укріплення його матеріальнотехнічної бази.
Сприяння роботі волонтерських організацій. Співпраця з громадськими
організаціями учасників АТО.
Соціальний захист
Подальший розвиток системи соціального захисту та надання соціальних
послуг вразливим категоріям населення шляхом надання матеріальної
допомоги на лікування, харчування, соціально-побутове забезпечення.
Підтримка громадських організацій ветеранів війни та праці, Червоного
Хреста.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

О.В. Ошурков

