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Про виконання програми соціальноекономічного та культурного розвитку
Білозерського району за підсумками
9 місяців 2020 року
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємств району за січеньквітень 2020 року склав 134689,702 тис. грн, що в порівнянні з аналогічним
періодом 2019 року більше на 1978,402 тис. грн та складає 101,5%. Питома вага
району в загальному обсязі реалізації промислової продукції області склала 1,7%.
Станом на 01 серпня 2020 року скошено 30,78 тис. га та обмолочено
92,73 тис. тонн, що становить 100,2% при урожайності 30,1 ц/га., у тому числі:
озимий ячмінь – скошено 5,3 тис. га, обмолочено - 16,99 тис. тонн, або 100% при
урожайності 32,0 ц/га, озимої пшениці скошено 20,3 тис. га, обмолочено
62,93 тис. тонн, або 100,2% при урожайності 31,0 ц/га., ярої пшениці - 0,1 тис. га,
обмолочено - 0,29 тис. тонн, або 99,1% при урожайності 25,0 ц/га.
У тваринництві за І квартал 2020 року вироблено:
- молока – 7870 ц, 85,2% відповідно до аналогічного періоду 2019 року;
- м’яса – 2283 ц, 34,8% відповідно до аналогічного періоду 2019 року;
- яєць - 174 млн шт, 110% відповідно до аналогічного періоду 2019 року.
За I квартал 2020 року обсяг будівельних робіт склав 2662,0 тис. грн, що
становить 187,1% до відповідного періоду минулого року (1423,0 тис. грн) та
прийнято в експлуатацію 7297,95 куб. м загальної площі житла, що становить
165% до відповідного періоду минулого року (4423 куб. м).
На виконання районної програми індивідуального житлового будівництва
на селі «Власний дім» та поліпшення житлових умов сільського населення у
2020 році виділено кошти в сумі 500 тис. грн. У січні – вересні 2020 року
районною державною адміністрацією видано 14 клопотань, а саме: 9 - для
придбання житла, 5 – для реконструкції житла.
Відповідно до національної програми «Велике будівництво» в районі
реалізуються наступні проєкти:
- «Капітальний ремонт (санація) будівлі Чорнобаївського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний
навчальний заклад» Білозерської районної ради по вул. Галицькій, 21,
с. Чорнобаївка, Білозерського району, Херсонської області», вартість робіт склала
23171,004 тис. грн. На сьогодні роботи виконано на 100%.
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- будівництво стадіону по вул. Покровська, 47 б у с. Чорнобаївка,
Білозерського району, Херсонської області. Чорнобаївською сільською радою
передбачено кошти для співфінансування у сумі 1 млн грн. Підрядною
організацією визначено ТОВ «СПОРТ ТЕХНІКА», договірна вартість робіт
складає 18479,796 тис. грн. Встановлено відеокамеру для здійснення
відеотрансляції. Проведено демонтаж огорожі, вирізку дерев згідно з проєктом,
перевезено ґрунт, визначено точки підключення до водопровідної мережі. На
сьогодні виконано планування та ущільнення ґрунту, укладено геотекстиль,
виконується улаштування дренажної системи; завезено 600 тонн щебеню,
розпочато планування траншеї для опорної стіни.
На території Білозерської ОТГ виконано капітальний ремонт дороги
комунальної власності по вулиці Дмитра Яворницького в смт. Білозерка
протяжність 2,2 км, вартість складає 6,8 млн грн, виконавець робіт ПрАТ
«Броварське ШБУ № 50».
На території Станіславської ОТГ виконано капітальний ремонт дороги
комунальної власності по вулиці 200 років Станіславу в с. Станіслав вартістю
1 млн грн, виконавець робіт ТОВ «Кайсар ЛТД».
На території Музиківської ОТГ реалізуються наступні проєкти:
- реконструкція дитячого садка (з доведенням до 180 місць) у
с. Музиківка Білозерського району Херсонської області, вул. 40 років Перемоги,
35-А. Вартість робіт склала 33,7 млн грн.
- будівництво комплексного спортивного майданчика зі штучним покриттям
у с. Музиківка Білозерського району Херсонської області, вул. 40 років Перемоги,
12. Вартість робіт - 1,209 млн грн. За результатами ІІ тендерної процедури
визначено переможцем ТОВ «КАНОН СТРОЙ СІТІ». На сьогодні розпочаті
роботи, перераховано аванс у сумі 0,269 грн;
- виконано поточний ремонт автомобільної дороги загального користування
місцевого значення О220211 Східне – Загорянівка – М-14 на ділянці км 3+800 –
км 8+800, вартість робіт склала 40,0 млн грн.
Крім того, за ініціативи районної державної адміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування та Департаментом інфраструктури обласної державної
адміністрації були визначені автомобільні дороги загального користування
місцевого значення, які потребували першочергового ремонту. Так, у поточному
році виконано ямковий ремонт автомобільних доріг: О220201 Білозерка-Кізомиспіонертабір протяжністю 13,6 км; О220225 Межа Миколаївської області –
Станіслав – Білозерка протяжністю 10,2 км. Заплановано виконати ямковий
ремонт доріг: О220202 /О220201/-Дніпровське протяжністю 3,2 км та О220222
Токарівка-Іванівка (між селами Токарівка та Новотягинка) протяжністю 4,3 км.
Наразі ведуться переговори з ДП «Місцеві дороги Херсонщини» з питання
розроблення проєктно-кошторисної документації на виконання поточного ремонту
автомобільної дороги загального користування місцевого значення О220204
Таврійське-Миролюбівка протяжністю 9,4 км.
У 2020 році проведення капітальних та поточних ремонтів автомобільних
доріг загального користування місцевого значення потребують 12,8 км. Обсяг
передбачених коштів 6155,0 тис. грн (кошти Служби автомобільних доріг), 26864
тис. грн державний бюджет), 1827,0 тис. грн (районний бюджет), 2610,0 тис. грн
(місцеві бюджети). Для проведення капітальних та поточних ремонтів
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автомобільних доріг сільськими радами у 2020 році передбачено кошти у сумі
2610,0 тис. грн.
Виконання будівельних робіт здійснюється активно і на таких об’єктах:
Чорнобаївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по
пров. Шкільний, 4 в с. Чорнобаївка. Проєктом передбачено будівництво
абсолютно нового приміщення амбулаторії для роботи п’яти сімейних лікарів,
облаштування системи опалення від електричного котла, системи кондиціювання
та вентиляції, благоустрій території навколо приміщення, придбання меблів та
деякого обладнання, встановлення нової огорожі та ін. Для амбулаторії придбано
службовий автомобіль. На даний час роботи виконані на 95%;
- будівництво Токарівської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини по вул. Придніпровська, 81д у с. Токарівка завершено.
16 вересня 2020 року підписано акт прийому-передачі із зауваженнями.
21 вересня 2020 року відбулося офіційне відкриття амбулаторії.
- Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по
вул. Пушкіна, 85-А в смт. Білозерка Білозерського району Херсонської області.
Благоустрій території виконано на 90%; оздоблення фасадів будівлі виконано на
100%; внутрішнє оздоблення приміщень виконано на 100%; опалення приміщень
виконано на 99%; система каналізації виконана на 100%; система водопроводу
виконана на 95%.
Районною державною адміністрацією розроблено проект «Будівництво
поліклінічного відділення шляхом добудови незавершеного об'єкта будівництва
поліклініки за адресою: по вул. Свободи, 190, смт Білозерка, Білозерського району,
Херсонської області» на суму 16081, 214 тис. грн, який надано для участі у відборі
до обласної державної адміністрації для реалізації за рахунок коштів Державного
фонду регіонального розвитку у 2021 році.
Загальна вартість будівництва становить 19087,200 тис. грн.
Основним завданням проєкту є:
- проведення ремонтно-будівельних робіт на першому поверсі та у
підвальному приміщенні; придбання медичної апаратури та обладнання;
організаційне забезпечення діяльності медичного закладу; облаштування
прилеглої території з урахуванням потреб маломобільних груп населення.
02 жовтня 2020 року даний проєкт пройшов I тур відбору на рівні обласної
державної адміністрації.
Протягом січня - вересня 2020 року за призначенням житлових субсидій до
управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
звернулося 1696 сімей (січень - вересень 2019 року - 2347 сімї) , у тому числі: на
житлово - комунальні послуги – 761 сімя (січень - вересень 2019 року – 501 сімя),
на тверде паливо та скраплений газ – 935 сімей (січень – вересень 2019 року – 1846
сімї ). За призначенням державних допомог у січні – вересні 2020 року до
управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
звернулося 1966 сімей (січень - вересень 2019 року - 2797 сімей.)
У 2020 році для функціонування комунальних господарств сільськими
радами передбачено кошти у сумі 3912,0 тис. грн.
На території району відсутні полігони ТПВ. Сільськими радами розроблено
4 проєкти для будівництва полігонів ТПВ (Станіславська, Дніпровська, ПосадПокровська та Токарівська сільські ради), Чорнобаївською сільською радою
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розроблено проєкт для будівництва станції сортування твердих побутових
відходів. У Музиківській ОТГ розроблено проєкт для будівництва станції для
приймання, сортування, пакування повторно використаних відходів та майданчика
для компостування твердих побутових відходів у с. Музиківка.
Дохідна частина бюджету району станом 01 жовтня 2020 року по власних і
закріплених доходах загального фонду при затверджених місцевими радами
планових показниках у сумі 87704,7 тис. грн фактично виконана 94184,9 тис. грн,
що становить 107,4%, бюджет додатково отримав 6480,2 тис. грн. Станом на
01 жовтня 2020 року стовідсоткове виконання планових завдань дохідної частини
бюджету району по власних і закріплених доходах забезпечено всіма місцевими
бюджетами. Районний бюджет за січень-вересень 2020 року виконаний на 105,4%,
при плані 53565,5 тис. грн, фактичне виконання склало 56484,1 тис. грн, бюджет
додатково отримав 2918,6 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на 1 штатного працівника по
Білозерському району станом на 01 липня 2020 року складала 8642 грн. У
порівнянні з відповідним періодом минулого року рівень оплати праці зріс на
12,2%. За статистичними даними з початку 2020 року зарплатних боргів на
підприємствах району немає.
Станом на 01 жовтня 2020 року за формами влаштування 115 дітей
проживає в сім’ях опікунів, що становить 56,1% від загальної кількості (205),
71 дитина (34,6%) виховується в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного
типу, всього до сімейних форм виховання влаштовано 186 дітей, тобто 90,7%. У
2020 році в районі посиротіло 26 дітей, з метою захисту їх прав службою у справах
дітей районної державної адміністрації влаштовано: під опіку - 13; до прийомної сім’ї
- 2; до дитячого будинку сімейного типу -13; усиновлено - 0; тимчасово до
державного закладу - 1; до центру соціально-психологічної реабілітації - 0;
тимчасово в сім’ю родичів – 6. У районі функціонує 4 дитячих будинки сімейного
типу, в яких виховується 24 дитини і 3 особи з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та 3 прийомні сім’ї, в яких виховується
9 дітей.
Протягом січня-вересня 2020 року на обліку в Білозерській районній філії
служби зайнятості перебувало 1528 осіб в пошуку роботи, із них 1154 особи у
статусі безробітного. Потреба підприємств станом на 01 жовтня 2020 року в
працівниках для заміщення вільних робочих місць – 34 вакантних посади,
навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) –
10 осіб. За направленням служби зайнятості навчалося 116 осіб, із них після
закінчення навчання працевлаштовано 108 осіб. За відповідний період 2020 року
службою зайнятості працевлаштовано 578 осіб, з числа тих, що перебували на
обліку. Дієвою формою матеріальної підтримки безробітних є організація
оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру, які забезпечують
тимчасову зайнятість. У звітному періоді 163 особи працювали на таких роботах.
Станом на 01 жовтня 2020 року в районі діє 12 спортивних клубів та команд,
із них 11 громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, які
легалізовані у Олександрівській, Микільській, Чорнобаївській, Киселівській,
Дар’ївській, Дніпровській, Токарівській, Благодатнівській, Правдинській, ПосадПокровській сільських радах.
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У районі функціонують: 70 закладів культури (32 заклади культури клубного
типу, 34 бібліотеки-філіали, 3 дитячі музичні школи, музей). Працюють
10 колективів, які мають звання «народний» та 3 - «зразковий».
Станом на 01 жовтня 2020 року в районній лікарні налічується
379,75 штатних одиниць, з них зайнятих 373,00. Усього 282 фізичні особи:
лікарських посад – 75,75 штатних одиниць, з них: зайнятих – 70,00.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становить –
6 068,25 грн. На закупівлю товарів необхідних для здійснення заходів,
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію
спалахів епідемій та пандемій, коронавірусної хвороби (COVID-19) на території
України, районною лікарнею було витрачено близько 793,4 тис. грн. Наразі
Білозерська центральна районна лікарня забезпечена всім необхідним для
запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій
та пандемій, коронавірусної хвороби (COVID-19) у повному обсязі.
За звітний період по району малюкова смертность становить - 2 дитини
(с. Першотравневе).
Враховуючи викладене, з метою підвищення ефективності соціальноекономічного розвитку району, керуючись статтею 6, пунктами 2 – 8, 10 частини
першої статті 13, пунктом 1 статті 17, пунктом 1 частини першої статті 39,
частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Управлінню інфраструктури, містобудування та архітектури,
житлово-комунального господарства районної державної адміністрації:
1) проводити щомісяця оцінку показників програми соціально –
економічного та культурного розвитку району на 2020 рік;
2) здійснювати відповідний моніторинг та супровід реалізації
інвестиційних проектів у 2020 році.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати
систематичне проведення моніторингу надходжень податків і зборів у розрізі
місцевих бюджетів та видів платежів.
3. Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації:
1) продовжувати роботу по своєчасному наданню субсидій по оплаті
комунальних послуг населенню району;
2) тримати на особливому контролі питання легалізації заробітної плати.
4. Рекомендувати виконкомам сільських рад з метою залучення додаткових
коштів для розвитку громад, брати участь у конкурсах проєктів, які можуть
реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

Андрій НЕДЕЛЬКО

