Публічний звіт
голови Голопристанської районної державної адміністрації про роботу
райдержадміністрації у 2016 році
Діяльність районної державної адміністрації у 2016 році здійснювалася
відповідно до плану роботи, затвердженого розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 25 грудня 2015 року № 583.
Відповідно до розділу І річного плану роботи зусилля структурних підрозділів
районної державної адміністрації та її апарату спрямовувалися, у першу чергу, на
виконання пріоритетних завдань з реалізації програми економічного, соціального та
культурного розвитку Голопристанського району на 2016 рік.
В економічній політиці та фінансово-бюджетній сфері:
Одним із приорітетних напрямків діяльності в економічній політиці протягом
2016 року стала реалізація завдань і заходів Стратегії економічного та соціального
розвитку Херсонської області до 2020 року і плану заходів з її реалізації на період
2015-2017 років.
Результатами реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом
заходів з реалізації Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року, є:
- реконструкція будівлі під внутрішні санвузли в Малокардашинській ЗОШ
(загальна сума 239,995 тис.гривень);
- реконструкція даху будівлі Краснознам'янської загальноосвітньої школи по
вул. Миру, 4 у с. Краснознам'янка Голопристанського району (загальна сума 1196,114
тис. грн).
У результаті проведеної роботи районною державною адміністрацією,
районною радою, Чорноморською сільською радою та представниками цієї громади
рішенням сесії обласної ради від 23 грудня 2016 року № 345 внесено зміни до плану
заходів з реалізації у 2016–2017 роках Стратегії розвитку Херсонської області на
період до 2020 року, а саме: проектну пропозицію А.3.3.1 "Формування освітніх
округів" доповнено інвестиційними проектами по капітальних ремонтах
Чорноморської,
Нововолодимирівської,
Малокопанівської,
Садівської
загальноосвітніх школах.
Це дало можливість подати на конкурс інвестиційні проекти (програми), що
фінансуватимуться за рахунок Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році,
"Капітальний ремонт лівого крила школи в селі Чорноморське Голопристанського
району Херсонської області" та забезпечити подання проектів вищевказаних шкіл
після збирання повного пакету документів.
На початку 2016 року було проведено уточнення переліку об'єктів району, що
плануються до участі у конкурсах на фінансування у 2016 році за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій.
При розподілі вільних залишків, що склалися на 01 січня 2016 року
відповідним рішенням сесії районної ради від 31 березня 2016 року виділено кошти
на співфінансування проектів з енергозбереження "Капітальний ремонт. Заміна вікон
та дверей на енергозберігаючі у будівлях ЗОШ I-III ступенів" (Добропільської,
Великокардашинської, Таврійської, Новософіївської, Бехтерської, Малокопанівської,
Долматівської, Гладківської та Чулаківської).

2

Постановами Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 395 та від
26 жовтня 2016 року № 755 була виділена субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій, які були використані в повному обсязі за проектами: "Капітальний ремонт
даху Новософіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Новософіївка Голопристанського району",
"Капітальний ремонт, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі Малокардашинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, с.Мала Кардашинка", "Реконструкція недобудованої будівлі
харчоблоку господарсько-медичного блоку І черги, вул.Леніна, 7, м.Гола Пристань",
"Капітальний ремонт, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі Бехтерської
загальноосвітньої школи I—III ступеня, с. Бехтери Голопристанського району",
"Капітальний ремонт, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі Кардашинської
загальноосвітньої школи I—II ступеня, с. Кардашинка Голопристанського району",
"Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей на енергозберізаючі у будівлі
Добропільської ЗОШ I—III ступенів Голопристанського району Херсонської області".
Крім того, забезпечено контроль за ефективним та цільовим використанням
бюджетних коштів субвенції передбачених у 2016 році на об’єкти будівництва та
реконструкції. Протягом року постійно проводився моніторинг стану використання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій за вказаними проектами.
Здійснювалися заходи по консолідації зусиль усіх гілок влади на забезпечення
виконання бюджетів усіх рівнів.
За 2016 рік до загального фонду місцевих бюджетів району мобілізовано
57895,4 тис. грн податків і зборів, що становить 129,9% до планових призначень.
Понад план отримано 13312,9 тис. грн. Виконання дохідної частини місцевих
бюджетів за звітний період забезпечено районним бюджетом та всіма сільськими
радами району.
У порівнянні з минулим роком власні надходження зросли на 42,2% або на 17
млн. 186,5 тис. грн. Динаміка збільшення надходжень спостерігається по податках і
зборах, які зараховуються до місцевих бюджетів: податок та збір на доходи фізичних
осіб (на 47,4% або 7 млн. 405,2 тис. грн), податку на прибуток підприємств (на
204,7% або на 28,3 тис. грн), рентній платі за користування надрами (на 115,2% або
340,8 тис. грн), акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання
підакцизних товарів (на 16,7% або на 330,8 тис. грн), платі за землю (на 36,3% або 5
млн. 158,3 тис. грн), податок на майно (крім плати за землю) ( на 79,5% або 351,9
тис. грн), туристичному збору (на 135,1 % або на 300,1 тис. грн), єдиному податку
(на 65,7% або на 4 млн. 072,6 тис. грн), плата за надання адміністративних послуг (
на 159,9% або 157,3 тис. грн), інші надходження (на 25,3% або 4,3 тис. грн).
До доходів спеціального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів)
за 2016 рік надійшло 18814,3 тис. грн, що на 12681,5 тис. грн або 206,8% більше у
порівнянні з отриманими доходами за 2015 рік.
За 2016 рік до бюджету району надійшло 20270,3 тис. грн дотацій з державного
бюджету (100 % до планових призначень на відповідний період), в тому числі:
- базова дотація – 17239,5 тис. грн;
- стабілізаційна дотація – 3030,8 тис. грн.
Субвенції, отримані з вищих рівнів бюджету в сумі 215894,2 тис. грн, у тому
числі:
- на соціальний захист населення в сумі 110908,4 тис. грн,
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- на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських
засобів для інгаляційної анестезії в сумі 8,0 тис. грн,
- освітня субвенція в сумі 63443,4 тис. грн,
- медична субвенція в сумі 37844,3 тис. грн,
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів в сумі 97,4 тис. грн,
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3592,7 тис. грн.
Це дало змогу профінансувати:
- державні допомоги сім’ям з дітьми, соціальні допомоги на дітей, які
виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях у сумі 71462,0
тис. грн;
- видатки, пов’язані з фінансуванням енергоносіїв та житлово- комунальних
послуг з пільг та субсидій населенню та придбання твердого палива та скрапленого
газу – 39446,4 тис. грн.
Інші субвенції, що надійшли до всіх рівнів бюджетів району складають 18263,4
тис. грн.
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду складає
90,0 тис. грн.
З метою організації роботи по забезпеченню виконання дохідної частини
місцевих бюджетів району та збільшенню надходжень до них, розпорядженням
голови районної державної адміністрації від 12 лютого 2016 року № 41 затверджено
план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів району та економного і
раціонального використання бюджетних коштів у 2016 році.
Вжито наступних заходів:
- проведено 3 засідання комісій з питань наповнення місцевих бюджетів
району, заслуховувалися 8 підприємств району, з яких на 5 підприємствах збільшено
рівень заробітної плати. Додаткові надходження до бюджету склали 8,3 тис.грн;
- проведено засідання комісії з питань наповнення місцевих бюджетів району з
головами та головними бухгалтерами сільських рад району, на яких обговорювалися
питання щодо очікуваного виконання річного плану за доходами та видатками у 2016
році та заходи щодо збільшення надходження доходів до сільських бюджетів. На
засідання комісії з питань легалізації найманої праці та заробітної плати
запрошувалися 9 роботодавців, в результаті праця 24 осіб легалізована. Додатково
надійшло до бюджету внаслідок легалізації найманої праці за підсумками засідання
комісії – 4,2 тис.грн;
- погашено податкового боргу зі сплати платежів до місцевих бюджетів на суму
2817,5 тис.грн;
- державною фіскальною службою проведено 18 фактичних перевірок суб’єктів
господарювання, які реалізують підакцизні товари та перебувають на обліку у
Голопристанському відділенні Цюрупинської ОДПІ. За результатами перевірок
донараховано 102,4 тис.грн штрафних санкцій, фактично надійшло до бюджету 99,3
тис.грн;
-за результатами проведених заходів по легалізації заробітної плати протягом
2016 року оформлено трудові відносини з 178 найманими працівниками, праця яких
буде використовуватися у курортній зоні Голопристанського району. До бюджету
надійшло 21,6 тис.грн ПДФО. Залучено до державної реєстрації 36 фізичних осіб.
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-додатково залучено до сплати ПДФО за місцем здійснення діяльності 5
юридичних осіб, які перебувають на обліку в інших ДПІ, а саме Нікопольський завод
феросплавів, ДП агрокомбінат "Пуща Водиця", ДП Схід Газозбагачувальний
комбінат, ППТ ЕК Житомиробленерго, ТОВ "Примор’є". Додатково надійшло 93,1
тис.гривень.
- Головним управлінням Держгеокадастру у Херсонській області видано 8
наказів про перегляд орендної плати за землю та укладено 5 додаткових угод із
землекористувачами. Прокуратурою Голопристанського району порушено 10
проваджень в суді. Переглянута плата за рішенням суду 8-ми договорів, по яких
проведено реєстрацію додаткових угод в Реєстраційній службі у Голопристанському
районі. Повторно проаналізовано договори оренди, в яких ставки орендної плати
встановлені менше 3%, нараховується 23 договори на землях сільськогосподарського
призначення та 18 - на землях несільськогосподарського призначення. Інформація по
зазначених земельних ділянках передана до Новокаховської місцевої прокуратури для
вжиття відповідних заходів.
Відповідно до вжитих заходів додатково до бюджету району надійшло 3044,0
тис.гривень
За 2016 рік на видатки по загальному фонду бюджету району спрямовано
292232,7 тис.грн (97,4% від уточненого плану – 300185,5 тис.грн), що більше на
45446,4 тис.грн або 18,4% проти 2015 року. На захищені статті спрямовано 219678,9
тис.грн, або 89,0 % від загальних видатків, а саме на:
- заробітну плату з нарахуваннями – 126622,6 тис.грн, або 43,3 %;
- медикаменти – 2537,6 тис.грн, або 0,9 %;
- продукти харчування – 4101,5 тис.грн, або 1,4 %;
- енергоносії – 14225,1 тис.грн, або 4,9 %;
- трансферти населенню – 112358,3 тис.грн, або 38,5 %.
Протягом 2016 року на виконанні районної державної адміністрації
знаходилося 34 районні програми, з яких профінансовано 11 програм на загальну
суму 7593,0 тис.грн, а саме:
- районна програма щодо фінансової підтримки районної газети
"Голопристанський вісник" та забезпечення відкритості у діяльності органів
виконавчої влади в частині підтримки – 134,2 тис.грн;
- програма розвитку фізичної культури та спорту в Голопристанському районі на
2012-2016 роки – 99,8 тис.грн;
- районна програма протидії захворюванням на туберкульоз – 199,0 тис. грн;
- районна програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального
захисту людей похилого віку та інвалідів – 1152,9 тис.грн, які спрямовані на надання:
пільгового зубопротезування – 87,8 тис. грн, пільгових медикаментів – 274,7 тис. грн;
одноразової
матеріальної
допомоги
на
лікування
демобілізованих
військовослужбовців, які безпосередньо брали участь в АТО - 28,0 тис.грн,
одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення району,
які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин – 102,7
тис. грн; разової матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, загиблих під
час проведення АТО – 5,0 тис.грн; матеріальної допомоги переміщеним особам –
10,9 тис.грн; матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи – 27,0 тис.грн; матеріальної допомоги сім’ям
військовослужбовців, які брали участь в АТО та які загинули під час проведення
АТО, до 25-річчя незалежності України – 196,5 тис.грн; компенсації фізичним
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особам, які надають соціальні послуги інвалідам, дітям-інвалідам та особам з
обмеженими фізичними можливостями – 31,1 тис.грн; пільг інвалідам по зору І та ІІ
групи на ЖКП - 32,9 тис.грн; пільг на ЖКП учасникам АТО – 54,6 тис.грн;
щомісячної стипендія інвалідам бойових дій, тим, кому виповнилося 90 і більше
років – 9,2 тис.грн; санаторно-курортного лікування ветеранів праці – 48,4 тис.грн;
щомісячної стипендії сім’ї загиблого в Афганістані – 23,5 тис.грн; компенсації
безоплатного проїзду громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС – 1,9 тис.грн;
пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян – 9,7 тис.грн; фінансової
підтримки організації ветеранів України - 55,0 тис.грн; фінансової підтримки
районної громадської організації "Контингент" – 45,0 тис.грн; фінансової підтримки
районної громадської організації "Рада матерів та дружин воїнів АТО" – 38,0
тис.грн; відшкодування вартості виконаних робіт по розробці землевпорядної
документації учасникам бойових дій в зоні АТО – 9,2 тис.грн та забезпечення
роботи "Мобільного офісу" - 61,8 тис.грн.
- програма щодо запровадження матеріального стимулювання окремих
колективів та громадян району (здійснено матеріальне заохочення, придбання
подарунків, грамот, вітальних листівок, квітів) – 48,3 тис.грн;
- програму розвитку громадського суспільства "Свідома громадськість та
відкрита влада" – 20,0 тис.грн;
- районну програму відпочинку та оздоровлення дітей – 505,3 тис.грн;
- районну програму індивідуального житлового будівництва на селі та
поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2020 роки –
160,0 тис.грн;
- програму економічного, соціального та культурного розвитку
Голопристанського району на 2016 рік – 5204,2 тис.грн (проведення експертної
оцінки будівель: літнього танцювального майданчика – 0,8 тис.грн, майнового
комплексу районного будинку культури – 2,2 тис.грн, майнового комплексу гаражів
управління агропромислового розвитку – 1,3 тис.грн, майнового комплексу редакції
газети "Голопристанський вісник" – 0,9 тис.грн; здійснення заходів щодо оформлення
прав на користування земельними ділянками під: будівлею будинку дитячої та
юнацької творчості – 1,6 тис.грн, літнім танцювальним майданчиком – 1,5 тис.грн,
майновим комплексом гаражів управління агропромислового розвитку – 1,4 тис.грн,
майновим комплексом адміністративної будівлі управління агропромислового
розвитку – 1,4 тис.грн; переоформлення державних актів на право постійного
користування земельними ділянками під будівлею центральної районної бібліотеки –
1,6 тис.грн, на інвестиційну привабливість району (виготовлення біл-борду) – 8,5
тис.грн, на заходи, присвячені Міжнародному дню захисту дітей – 16,5 тис.грн,
надання іншої субвенції Збур’ївській сільській раді на забезпечення виплат заробітної
плати працівникам закладів культури – 119,3 тис.грн, Чорноморській сільській раді на
будівництво та облаштування розвідувально-експлуатаційної свердловини,
пробуреної за кошти державного бюджету для Чорноморської сільської ради – 100,0
тис.грн, Таврійській сільській раді на капітальний ремонт покрівлі Таврійської
дитячої музичної школи – 100,0 тис.грн, Чулаківській сільській раді для фінансової
підтримки стадіону – 50,0 тис.грн, Олександрівській сільській раді на забезпечення
виплат заробітної плати – 15,0 тис.грн та обласному бюджету на проведення
реконструкції даху будівлі Олександрівської ЗОШ – 129,1 тис.грн і проведення
поточного ремонту дороги Cтара Збурївка – Геройське – 990,0 тис.грн, виготовлення
кошторисної документації та отримання експертного висновку для заміни вікон та
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дверей на енергозберігаючі в будівлях загальноосвітніх шкіл – 19,5 тис.грн,
виготовлення експертизи кошторисної документації проекту будівництва
капітального ремонту по утепленню спортивної зали та облаштуваннюивентиляційної
системи в Чулаківській ЗОШ – 1,3 тис.грн, проведено роботу по технічному
переоснащенню котельні Геройської ЗОШ (придбано та встановлено опалювальний
котел) на суму 350,0 тис.грн, реконструкцію даху будівлі Олександрівської ЗОШ
(перерахунок проектно-кошторисної документації в цінах 2016 року та проведення
експертного висновку кошторисної частини проектної документації) на суму 5,5
тис.грн, реконструкцію існуючого приміщення школи під внутрішній санвузол
Малокардашинської ЗОШ (перерахунок проектно-кошторисної документації в цінах
2016 року, проведення експертного висновку кошторисної частини проектної
документації та виконання робіт) на суму 241,5 тис.грн та Кардашинської ЗОШ на
суму 163,2 тис.грн, реконструкцію електрообладнання станції юних натуралістів, у
тому числі заміна вузла обліку електроенергії з однофазного на трифазний лічильник
на суму 8,7 тис.грн, проведено капітальний ремонт даху Долматівської ЗОШ на суму
323,9 тис.грн, спортивної зали Залізнопортівської ЗОШ на суму 53,3 тис.грн та
спортивної зали Добропільської ЗОШ на суму 134,0 тис.грн; проведено капітальний
ремонт даху Садівської ЗОШ на суму 777,3 тис.грн та спортивної зали
Новофедорівської ЗОШ на суму 100,0 тис.грн, капітальний ремонт спортивної зали та
придбання сертифікованого котла на твердому паливі і його монтаж
Новофедорівськоі ЗОШ (за рахунок Новофедорівської с/р) на суму 344,5 тис.грн,
капітальний ремонт спортивної та актової зали Залізнопортівської ЗОШ (за рахунок
Новофедорівської с/р) – 313,4 тис.грн, проведено виготовлення проектнокошторисної документації та проведення експертизи по капітальних ремонтах
загальноосвітніх шкіл району на суму 69,1 тис.грн, придбано комп’ютер КУ
"Фінансово-господарська група по обслуговуванню закладів та установ освіти" для
здійснення закупівель у програмі "ProZorro" на суму 15,5 тис.грн, встановлено
металопластикові вікна та двері в будівлі управління агропромислового розвитку на
суму 109,9 тис. грн, придбано офісну техніку, відповідне програмне забезпечення,
єдину локальну мережу на два робочих місця з метою реалізації районною
державною адміністрацією делегованих повноважень з державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних і фізичних осібпідприємців – 50,0 тис. грн, придбано медичне обладнання центральною районною
лікарнею на суму 137,0 тис.грн, проведено капітальний ремонт даху Новозбур'ївської
лікарської амбулаторії на суму 249,0 тис.грн та Нововолодимирівської лікарської
амбулаторії на суму 99,8 тис.грн, розпочато капітальний ремонт Таврійської
лікарської амбулаторії на суму 96,7 тис.грн);
- районну програму організації та забезпечення військово-облікової роботи,
призову громадян на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації
людських та транспортних ресурсів на 2015-2017 року – 44,9 тис.грн;
- програму розвитку культури і духовності в Голопристанському районі на
2014-2020 роки – 24,4 тис.грн;
Забезпечено інформування районної ради щодо виконання програм у визначені
радою терміни.
У 2016 році проведено 3 засідання комісії по наповненню місцевих бюджетів та
бюджету Пенсійного фонду України, заслухані всі сільські голови з питання
наповнення місцевих бюджетів та вжитих заходів щодо погашення податкової
заборгованості.
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Відповідно до статті 111 Бюджетного кодексу України спеціалістами
фінансового управління Голопристанської районної державної адміністрації за 2016
рік проведено 12 перевірок дотримання бюджетного законодавства на кожній стадії
бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів, за результатами яких складено 12
актів.
У галузі промислово-транспортного комплексу, зв'язку, будівництва та
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та
цивільного захисту населення:
Пріоритетним завданням для відділу житлово-комунального господарства та
надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації у 2016 році став захист
населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру. З цією метою в районні діє районна цільова комплексна програма захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 22 червня 2015
року № 267 “Про створення місцевого матеріального резерву для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків
у Голопристанському районі” був створений місцевий матеріальний резерв.
На засіданні районної постійної комісії з питань ТЕБ та НС від 06 квітня 2016 року було
додатково затверджено заходи щодо забезпечення протидії масовим пожежам у природних
екологічних системах району у пожежонебезпечний період 2016 року та було прийнято рішення про
виділення з місцевого матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів ДП "Голопристанське
ЛМГ", ДП "Збур’ївське ЛМГ" та Голопристанському РВ ГУ ДСНС України у Херсонській області
загальною кількістю 2825 літрів бензину А-92 та 490 літрів дизельного пального. На виконання
вищезазначеного рішення було видано розпорядження голови райдержадміністрації від 08 квітня 2016
року № 124 "Про виділення з місцевого матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів".
На сьогодні запаси паливно-мастильних матеріалів у даному матеріальному
резерві вичерпані. Протягом 2016 року дана програма не фінансувалася, в зв'язку з
цим не був поповнений відповідний запас паливно-мастильних матеріалів.
На даний момент ведеться робота щодо внесення змін та доповнень до номенклатури та обсягів
накопичення місцевого матеріального резерву з метою його поповнення.
Районною державною адміністрацією проводилась робота щодо забезпечення
цілодобового водопостачання якісною питною водою населення району.
У звітному періоді по району проведено 1,8 км ремонту та замінено
водопровідних мереж, що становить 100 % від запланованих. На 100 %
відремонтовано та замінено каналізаційні мережі.
Проводиться обстеження електрообладнання на каналізаційній насосній станції
та артезіанських свердловинах, прочистка колодязів водовідведення. Проводиться
хлорування водонапірних башт та водопровідних мереж.
Регулярно і вчасно проводяться хімічні та бактеріологічні аналізи води.
Для стабільної роботи житлово-комунальних підприємств у звітному періоді
Бехтерською сільською радою для ВК "Бехтерський сількомунгосп" було придбано
чотири енергозберігаючі насоси на артезіанські свердловини.
Таврійською сільською радою для КП "Явір" придбано мотор на артезіанські
свердловини.
Рішення V сесії районної ради від 29.04.2016 № 104 виділено 100 тис. гривень
Чорноморській сільській раді на будівництво та облаштування розвідувально-
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експлуатаційної свердловини, пробуреної за кошти Держбюджету для Чорноморської
сільської ради Голопристанського району Херсонської області". У звітному періоді
для цього було виділено 50 тис. грн з бюджету сільської ради на. На сьогодні кошти
освоєні повністю. У звітному періоді встановлено огорожу, об'єкт підключено до
централізованого водопостачання. Подано декларацію на закінчення будівельних
робіт в ГАСКО, здійснено підключення до електромережі. Проводяться завершальні
роботи.
Районна державна адміністрація, підтримуючи політику держави у сфері
енергозбереження, сприяючи залученню інвестицій в економіку району, у березні
2016 року перший заступник голови районної державної адміністрації провела зустріч
з представниками Австрійської компанії WIND з приводу реалізації на території
району інвестиційного проекту у сфері будівнцтва вітропарку на лінії узбережжя
моря поза захисною смугою.
Провівши комплекс спільних заходів щодо реалізації на території району
інвестиційного проекту у сфері будівництва вітропарку на лінії узбережжя моря поза
захисною смугою (50 вітряків), в липні на території Збур'ївської сільської ради
проведено реєстрацію підприємства ТОВ "ВІНДЕНЕРДЖИ".
Забезпечується розміщення у громадських місцях, висвітлення у місцевих
засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах районної державної
адміністрації матеріалів щодо енергозбереження та енергоефективності.
Керівниками відділень ПАТ "Державний ощадбанк України",ПАТ АБ "Укргазбанк"
та ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" проводяться семінари,
наради з питань стимулювання населення, ОСББ, ЖБК щодо впровадження
енергоефективних та енергоощадних заходів шляхом компенсації частини суми
кредитів згідно з умовами Державної програми з метою доведення цієї інформації до
максимальної кількості населення на підпорядкованій території.
У вересні 2016 року були внесенні зміни (доповнення) до програми
економічного, соціального та культурного розвитку Голопристанського району на
2016 рік, а саме: доповнено заходи програми заходами по енергозбереженню,
зокрема, у частині виділення коштів з районного бюджету на компенсацію частини
суми кредитів для населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків,
залучених на енергоефективні цілі.
Протягом року районною державною адміністрацією постійно проводилась
робота щодо забезпечення стабільної роботи транспорту, поліпшення транспортноексплуатаційного і технологічного стану існуючих автомобільних доріг для
задоволення потреб економічного розвитку району та підвищення якості життя її
мешканців.
За даними Служби автомобільних доріг у Херсонській області у 2016 році на
ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування було використано
4978 тис.гривень, у тому числі з державного бюджету на експлуатаційне утримання
3125,0 тис.грн, з яких на дороги державного значення — 1744,7 тис. грн, на дороги
місцевого значення — 1380,3 тис.гривень, також на дорогу місцевого значення було
використано 1853,0 тис.грн, з місцевого (обласного бюджету) на поточний ремонт
автомобільної дороги 0220806 Геройське — Стара Збур'ївка, зокрема рішенням
сьомої сесії Голопристанської районної ради VІІ скликання від 30 червня 2016 року
№ 117 "Про внесення змін до рішення четвертої сесії районної ради VII скликання від
16 лютого 2016 року № 61 "Про районний бюджет на 2016 рік" виділено на ремонт
даної дороги з районного бюджету 990,0 тис. грн, як субвенція обласному бюджету на
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проведення поточного ремонту автомобільниї дороги загального користування
місцевого значення 0220806 Геройське-Стара Збур’ївка.
На капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності
використано 1982,0 тис.грн.
Також протягом звітного року були виконані на автомобільних дорогах
загального користування ряд наступних робіт:
- ямковий ремонт — 6017 кв.м,
- планування узбіччя — 48 км,
- водовідвід з узбіччя (прочищення) — 596 м.
Сектором регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної
державної адміністрації протягом року розглядалися питання щодо погодження
детальних планів території земельних ділянок громадян. З цією метою 2016 року було
проведено 4 містобудівні ради, на яких розглянуто 89 детальних планів території:
- 15 лютого 2016 року розглянуто 12 детальних планів території;
- 15 березня 2016 року розглянуто 23 детальних планів території;
- 15 липня 2016 року розглянуто 33 детальних планів території;
- 15 вересня 2016 року розглянуто 21 детальних планів території.
Крім того, у звітному році сектором регіонального розвитку містобудування та
архітектури виготовлено та надано замовникам:
- 25 містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки ;
- 82 будівельних паспорти забудови земельної ділянки;
- 10 паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності;
- 183 висновок до проектів землеустрою.
Проведено аналіз виконання програми індивідуального житлового будівництва
на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 20122020 роки. 2016 року фінансування програми індивідуального житлового будівництва
на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім"
передбачено в сумі 224 тис. грн, в тому числі - 160 тис. грн кошти спеціального фонду
(повернення кредитів позичальниками) та 64 тис.грн за рахунок бюджетів сільських
рад.
Херсонським обласним фондом підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі мешканцям Голопристанського району за 2016 рік надано 14
кредитів на суму 726,00 тис. гривень із них:
- для введення житла (реконструкція) - 12 кредитів (в тому числі 3 на
придбання житла, 9 на реконструкцію житла);
- для розвитку особистого сільського господарства (придбання великої рогатої
худоби) - 2 кредити.
Кредит пільговий – 3 % річних.
На жаль, не всі сільські ради беруть участь у її фінансуванні. Адже кредит можуть
отримати і учасники АТО, і внутрішньопереміщенні особи.
Проведено аналіз виконання програми розроблення містобудівної документації
населених пунктів району.
2016 року затверджено містобудівну документацію по Круглоозерській
сільській раді, а саме:
- прийняте рішення десятої сесії сьомого скликання Круглоозерської сільської
ради від 26 травня 2016 року "Про затвердження містобудівної документації:
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"Генеральний план, поєднаний з детальними планами села Круглоозерка
Круглоозерської сільської ради Голопристанського району Херсонської області";
- прийняте рішення тринадцятої сесії сьомого скликання Круглоозерської
сільської ради від 12 серпня 2016 року "Про затвердження детального плану території
Круглоозерської сільської ради для розміщення індивідуального дачного будівництва
в селі Приморське (Більшовик) Голопристанського району Херсонської області".
В агропромисловому комплексі району:
Управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації
забезпечено реалізацію державної аграрної політики на території району.
У результаті організаційної роботи, проведеної із сільськогосподарськими
товаровиробниками щодо посіву озимих культур, які складають основу у валовому
виробництві зерна, незважаючи на складні погодні умови, під урожай 2016 року
озимих зернових культур у районі посіяно 24326 га.
У господарствах району відпрацьовано структуру посівних площ на 2016 рік з
таким розрахунком, що зернова група становить 37,5% від ріллі. Озимі зернові
складають 24,3 тис. га і становлять 65,7% від зернової групи.
Чисті та сидеральні пари у структурі посівних площ сільськогосподарських
культур на 2016 рік складають 11,3 тис. га, або 11,5% від ріллі, соняшник -30,4%.
Погодні умови осені 2015 року під час сівби озимих культур склалися вкрай
несприятливі. До початку другої декади жовтня на території району утримувалася
суха і спекотна погода, внаслідок чого утворилась повітряна і ґрунтова посухи. Озимі
зернові посіяні лише на 24,3 тис. га, що складає 65,5% до запланованого. Сходи
озимих отримані на площі 24,3 тис. га або 100%; у доброму стані знаходяться посіви
на площі 1,8 тис. га, або 8% , у задовільному 7,1 тис. га або 29 %; слабкі та зріджені
15,2 тис. га або 63 %.
У зв’язку з нестабільною ситуацією та різким коливанням національної валюти
і зростанням курсу долара у 2016 році загальна потреба в коштах на проведення
весняно - польових робіт буде складати близько 359,5 млн. грн. З них на придбання
насіння 51,3 млн. грн, мінеральних добрив 36,9 млн. грн, засобів захисту рослин 53,4
млн. грн, паливно-мастильних матеріалів 123,8 млн. грн. Дефіцит коштів на
проведення весняно - польових робіт складає 109,0 млн. грн або 30,3% від загальної
потреби у коштах.
Одним із джерел покриття дефіциту коштів для проведення весняно – польових
робіт є співпраця з Аграрним фондом України, який 50%-60% коштів видає відразу
після укладення угоди, а решта – після виконання контракту. У 2016 році укладено
контракт з Аграрним фондом України на поставку пшениці 3 класу, на загальну суму
3,0 млн. грн, але і він на сьогодні неспроможні забезпечити аграріїв коштами.
У зв'язку з кризовою ситуацією, яка склалася у державі, 2015 року банківські
установи майже не надавали кредитів сільгосптоваровиробникам, 2016 року ситуація
не змінилась.
Банки відмовляють у наданні кредитів збитковим господарствам та таким, що не
мають відповідної застави для отримання кредиту. На сьогодні отримати кредит може
господарство з бездоганною "фінансовою репутацією", яких у районі небагато.
В умовах такого стрімкого підвищення цін, як вихід, почали практикуватися
товарні кредити. Такий кредит може надати постачальник перевіреним взаємною
співпрацею господарствам.
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Частка таких кредитів у нинішніх умовах становить 70% від загальної потреби.
Керівники господарств вітають таку форму кредитування, оскільки вона дозволяє
зекономити час на оформлення документів у порівнянні з банківськими установами
та є вигіднішою при розрахунку.
Крім цього, починає застосовуватися вексельна форма розрахунків (по векселю
господарство сплачує 4% річних, а за кредит треба було б сплачувати 23-25%).
Причинами такої кризової ситуації у сільському господарстві є те, що засоби
захисту рослин, мінеральні добрива, насіннєвий матеріал, запчастини, паливномастильні матеріали, надходять із-за кордону, розраховуватись відповідно треба в
іноземній валюті. Крім цього, простежуються випадки, коли запчастини українського
виробництва та інші товари, теж прирівнюються по вартості до закордонних.
Велику частину витрат (а це біля 50%) складає дизпаливо, ціна на яке складає 16
грн./л.
Виходячи з вище викладеного, собівартість 1 тонни продукції виходить вища,
ніж ціна реалізації .
Згідно з робочим планом на 2016 рік планується посіяти ярих зернових культур
12,7 тис. га в тому числі: ярого ячменю – 7,2 тис. га, кукурудзи – 3,5 тис. га, вівса –
400 га, проса 230 га, рису 1,0 тис. га., овоче - баштанних та картоплі – 15,2 тис. га.
Очікуваний валовий збір зернових складатиме 109,8 тис. т., валовий збір
овочевих – 300,3 тис. т., баштанних – 76,1 тис.т., соняшнику – 39,3 тис.т.
Для
проведення
комплексу
весняно-польових
робіт
сільгосптоваровиробниками здійснюється підготовка техніки. Станом на 20 лютого
2016 року відремонтовано 1583 тракторів, що складає 97%, завершено підготовку
плугів, дискових борін, культиваторів, сівалок.
Для проведення весняно-польових робіт 2016 року було закуплено мінеральних
добрив –1,8 тис. т, що становить 78,6 % до потреби. З них аміачної селітри – 1,1 тис.
т, що складає – 72 % до плану та нітроамофоски - 111 т, що становить – 49 %,
амофоски – 102 т, що складає 60%, суперфосфату - 61 т або 34%, карбаміду - 502 т.
При плані засипки насіння ярих зернових культур 1,8 тис. т, засипано 1,8 тис. т, або
100%, соняшнику 210 т., або 100%, картоплі 12,3 тис. т, або 100 %, овочів 6 т, або
100%. Проте в районі із закриттям насіннєвої інспекції виникли проблеми з
перевіркою насіння на схожість. Усі господарства району везуть перевіряти посівний
матеріал до обласної насіннєвої інспекції, де склалася черга на 1-2 місяці, та
виникають проблеми із здачею насіння. При плані 1,0 т. протруйників закуплено 1 т
або 100%. Потреба в гербіцидах для проведення комплексу весняно-польових робіт
по району становить 7 т, закуплено 3,6 т, що становить 51% до потреби. З метою
отримання максимального врожаю господарствами району
буде проведено
підживлення та хімічну прополку озимих культур на площі 24,3 тис. га. Господарства
району приступили до підживлення озимих культур. Станом на 23 лютого 2016 року
підживлено всього 4528 га, або 19%, із них озимої пшениці – 3797 га, або 20%,
озимого ячменю – 731 га, або 14 %, крім того озимого ріпаку – 796 га, або 36 %.
Згідно з робочим планом проведення збирання ранніх зернових культур,
розробленого
спеціалістами
управління
агропромислового
розвитку,
в
сільськогосподарських підприємствах району всіх форм власності становила 38,9 тис.
га. Були розроблені заходи та створено оперативний штаб з підготовки та проведення
збирання ранніх зернових культур.
Загальна потреба в коштах на проведення робіт по збиранню ранніх зернових
культур складала 18 млн. грн, усі роботи проведені за власні кошти підприємств.
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На збиранні ранніх зернових культур задіяні були 103 приватні зернозбиральні
комбайни.
Навантаження на кожний приватний зернозбиральний комбайн у середньому
по району складає 296 га.
Зважаючи на вищесказане були укладені договори з власниками
зернозбиральних комбайнів та додатково залучено 60 одиниць техніки.
Всього на жнивах працювало 163 зернозбиральних комбайнів. Навантаження
на 1 комбайн складає 239 га, щоденно район збирав зернові на площі 3016 га.
Крім того, у сільськогосподарських підприємствах на жнивах було задіяно 25
жниварок, 24 зерноочисних машин типу ЗАВ, 24 пересувних зерноочисних машин, 28
автомобільних ваг, 19 стогометів, а також 5 зерносушарок, які знаходяться в технічно
- справному стані.
У сільгосппідприємствах проведено укомплектування механізаторами, в тому
числі комбайнерами, господарства повністю забезпечені робітниками для збирання
врожаю цього року.
Забезпеченість паливо – мастильними матеріалами становить 99 % до потреби.
Для забезпечення проведення жнив в оптимальні строки необхідно дизельного
пального – 1654 т, наявність 1638 т або 99 %.
Для працівників поля були створені необхідні умови для високопродуктивної
праці та відпочинку: придбані медичні аптечки, спецодяг, засоби індивідуального
захисту, організовано якісне гаряче 2-3 - разове харчування за пільговими цінами.
Були затверджені графіки і маршрути руху збиральних агрегатів, автомобілів та іншої
техніки.
Хід жнив постійно широко висвітлювався у районній газеті "Голопристанський
вісник",
щодня
працівники
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації збирали та аналізували інформацію про хід збирання зернових
по сільськогосподарських підприємствах району та надавали дані до Департаменту
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
Район першим в області завершив збирання ранніх зернових культур на площі
38,9 тис. га, валовий збір склав 124,7 тис. т, що складає 113,6% до планових
показників по району. Середня урожайність становить 32,0 ц/га. що відповідає 8
місцю із 18 сільських районів області.
Озимої пшениці зібрано на площі – 23,7 тис га, валовий збір – 85,3 тис. т,
урожайність – 36,0 ц/га, озимого ячменю – 7,3 тис. га, валовий збір – 20,2 тис. т,
урожайність – 27,5 ц/га, ярої пшениці – 96 га, валовий збір – 166 т, урожайність – 17,3
ц/га, ярого ячменю – 7,2 тис. га, валовий збір – 17,9 тис. т, урожайність – 24,9 ц/га,
вівса – 308 га, валовий збір – 462 т, урожайність – 15,0 ц/га, гороху – 180 га, , валовий
збір – 432 т, урожайність – 24,0 ц/га, крім того озимого ріпаку – 2,7 тис. га, валовий
збір – 5,3 тис. т, урожайність – 19,5 ц/га.
Найвищу середню урожайність по ранніх зернових культурах отримали: ПП
"Органік-сістемс" – 51,0 ц/га, .ФГ "Аделаїда" 47,0 ц/га, ФГ "Тюльпан" – 44,7 ц/га,
СВК ім. Горького – 32,4 ц/га.
Так, за підсумками збирання ранніх зернових культур найбільший валовий збір
зернових культур у районі мають такі сільгосппідприємства, як ПП "Органік –
сістемс" (директор з виробництва по Голопристанському районі Кияшко Микола
Васильович) – 7,0 тис. т, ФГ "Аделаїда" (керівник Рибалко Сергій Вікторович) – 5,8
тис т, СВК ім. Горького (керівник Нестеренко Віктор Олексійович) – 5,8 тис. т, СГК
ім. Шевченко (керівник Робейно Микола Іванович) – 1,9 тис. т, АФ "Югагросервіс"
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(керівник Москвін Олександр Станіславович) – 3 тис. т, ФГ "Тюльпан" ( керівник
Єременко Олександр Іванович)-1,8 тис. т.
У 2016 році за власні кошти господарства придбали 18 одиниць техніки на суму
12,159 млн. грн, у тому числі 3 трактори, 1 зернозбиральний комбайн, 1
кормозбиральний комбайн, 3одиниці посівної техніки, 5 одиниць грунтообробної
техніки, 2 поливних агрегати, 2одиниці іншої техніки.
У 2016 році господарствами району отримано кредитних коштів лише на суму
27 млн. грн., майже половину від попереднього року.
В умовах такого стрімкого підвищення цін, як вихід, почали практикуватися
товарні кредити. Такий кредит може надати постачальник перевіреним взаємною
співпрацею господарствам. Частка таких кредитів у нинішніх умовах становить 70%
від загальної потреби. Керівники господарств вітають таку форму кредитування.
Оскільки вона дозволяє зекономити час на оформлення документів у порівнянні з
банківськими установами та вигіднішою при розрахунку (ПП "Авангард", ФГ
"Аделаїда", ФГ "Тюльпан”, ФГ "Запільне").
Крім цього, починає застосовуватися вексельна форма розрахунків (оскільки по
векселю господарство сплачує банку 4,4 % річних, а за кредит треба було б
сплачувати приблизно 21-25 і більше відсотків).
У районі створена відповідна робоча група з організації та контролю за
формуванням регіональних ресурсів продовольчого зерна врожаю 2016 року на
2016/17 маркетинговий рік.
18 липня 2016 року робоча група провела засідання, щодо визначення
операторів з формування регіональних ресурсів продовольчого зерна, якими стали
підприємства: ПП "Смак Гопри", ПП "Знатний хліб", ПП "Серпутько" та
сільгосптоваровиробники СТОВ "Росія", СВК ім. Горького, з якими укладені
тристоронні угоди на тримісячний незнижуваний запас зерна 2 тис. 125 тонн.
Із урожаю зернових культур 2016 року сформовано продовольчий ресурс зерна
району в 8 тис. 550 тонн.
Під урожай 2017 року в районі максимально збільшені посівні площі озимої
пшениці як продуктивнішої та стратегічнішої культури в наших умовах і доведені до
30,1 тис. га, проти 24,3 тис. га минулого року. Площі врожайнішого озимого ячменю
доведені до 7,1 тис. га. проти 6,3 тис. га минулого року.
У господарствах району відпрацьовано структуру посівних площ на 2017 рік з
таким розрахунком, що зернова група буде становити 47,5% від ріллі. Озимі зернові
будуть збільшені на 6,4 тис. га і доведені до 37,5 тис. га, проти 31,1 тис. га в
минулому році і будуть становити 80,1% від зернової групи. А це означає, що треба
дуже серйозно підійти до підбору попередників і, перш за все, забезпечити належний
догляд за парами.
Щодо стану тваринницької галузі району, то специфіка району полягає у тому,
що в населення утримується великої рогатої худоби - 97%, овець - 95%, свиней - 92%,
а птиця, взагалі, вся знаходиться у прриватних господарствах.
На території району зареєстровано чотири сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативи "Південний союз", "Либідь", "Могучий" та "Фортуна" з
різними напрямками діяльності.
У зв’язку з тим, що в наш час кооперативна форма об’єднання громадян на селі
є чи не єдиною, яка здатна практично допомогти селянам та захистити їх інтереси,
процес створення кооперативів у районі продовжується.
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Для більшості дрібних та середніх товаровиробників постала проблема не
тільки виростити продукцію, а й вигідно її продати, отримати прибуток, щоб
забезпечити матеріальними благами свої родини, зберегти та розширити
виробництво.
Створення сімейних ферм на сьогодні досить актуальна для нашого району.
Компанія "Данон" разом із партнерами розпочала конкурсний відбір кандидатів на
створення сімейних молочних ферм від 10 корів.
Перетворення перспективних домогосподарств на міні-ферми сімейного типу –
це один із шляхів збільшення об’ємів заготівлі молока, підвищення його якості та
добробуту самої родини.
У галузі освіти та у справах сімї, дітей, молоді та спорту:
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації та сільради
району спільно працюють над виконанням заходів, визначених районною програмою
розвитку дошкільної освіти в Голопристанському районі на 2011-2017 роки,
затвердженою рішенням дев'ятої сесії районної ради VІ скликання від 26 травня 2011
року № 127(далі – Програма), та розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 24 листопада 2010 року № 729 "Про план дій щодо поліпшення
якості дошкільної освіти в Голопристанському районі".
Збережено мережу загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних
закладів. У районі на сьогодні працює 28 загальноосвітніх закладів, чисельністю 4
тис. 540 учнів. Із них один заклад І ступеня, три заклади І-ІІ ступенів та двадцять
чотири заклади І-ІІІ ступенів.
Повністю збережена мережа позашкільних навчальних закладів: районна
станція юних натуралістів, туристів, техніків, будинок дитячої та юнацької творчості
та дитячо-юнацька спортивна школа, Новозбур’ївський міжшкільний навчальновиробничий комбінат. У районі позашкільну освіту отримують 1137 дітей.
Мережа дошкільних установ Голопристанського району складає 24 одиниці (2
дошкільних навчальних заклади не працюють: Комунівський ДНЗ "Пізнайко" та
Садівський ДНЗ "Дубок" - будівлі цих установ зберігаються, утримуються посади
охоронників).
У 2016 році на 110 збільшена кількість дітей у дошкільних навчальних закладах
району (2015 рік -1117дітей, 2016 рік -1227 дітей). Відсоток охоплення дошкільною
освітою дітей від 3 до 6 років становить 84,4 % ( 2015 рік - 80%). Збільшення
відбулося за рахунок відкриття додаткових (в тому числі й логопедичних) груп.
Зокрема, відкрито другу групу загального розвитку у дошкільному закладі "Калинка"
Нововолодимирівської сільської ради (20дітей), спеціалізовану логопедичну групу (12
дітей) у дошкільному навчальному закладі "Віночок" Великокардашинської сільської
ради, п’яту групу загального розвитку у дошкільному закладі "Журавлик"
Чулаківської сільської ради (20 дітей), короткотривалу групу на базі
Малокардашинського загальноосвітнього навчального закладу (12 дітей).
Створено районну асоціацію дошкільних навчальних закладів "Маленькі
козачата".
Протягом звітного року проведено ряд капітальних ремонтів загальноосвітніх
та дошкільних навчальних закладів району, а саме: здійснено переоснащення котельні
Геройської загальноосвітньої школи. Завершені роботи по реконструкції існуючих
приміщень під внутрішні санвузли в Малокардашинській та Кардашинській ЗОШ;
дахів Краснознам'янської (за рахунок Державного фонду регіонального розвитку),
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Долматівської, Садівської і Новософіївської ЗОШ; димової труби Старозбурївської
ЗОШ, спортивних залах Добропільської, Залізнопортівської (в межах виділених
коштів) та Новофедорівської ЗОШ; Малокардашинській ЗОШ, Кардашинській ЗОШ,
Бехтерській ЗОШ, Новозбур'ївській № 2, Новозбур'ївській № 1, Пам'ятнянській ЗОШ
по заміні вікон і дверей на енергозберігаючі, придбанню та встановленню лічильників
води в 11 загальноосвітніх школах району та капітальному ремонту по заміні
димохідної труби Старозбур`ївської ЗОШ.
Спільними зусиллями районної державної адміністрації, сільських рад,
загальноосвітніх шкіл розроблені проекти та подані до Херсонської торговопромислової палати, які сприятимуть їх реалізації: "Пілотний модуль "Майбутнім
громадянам - зелений світ" села Збур'ївка, "Пілотний модуль "Майбутнім громадянам
- зелений світ" села Малі Копані, "Проект "Зелена школа" - "Школа успіху", центр
всебічного розвитку, гарантія здорового та успішного майбутнього дітей села Нова
Збур'ївка.
З метою розвитку фізичної культури та спорту в районі серед усіх вікових груп
населення організовано та забезпечено участь спортсменів району в змаганнях
районного рівня та обласного рівня відповідно до календарного плану спортивномасових заходів сектору молоді та спорту Голопристанської районної державної
адміністрації.
Організовано та проведено районні спортивні комплексні заходи, а також
відповідна участь в обласних заходах:
1) Спортивно-масові змагання "Тато, мама, я – спортивна сім’я";
2) Спортивні ігри школярів загальноосвітніх закладів Голопристанського
району у 2016 році;
3) Спартакіада школярів загальноосвітніх закладів Голопристанського району
у 2016 році, що включають в себе програми: "Старти надій", "Шкіряний м’яч";
"Козацький гарт"; "Олімпійське лелеченя".
4) Кубок району з футболу.
З метою реалізації молодіжної політики на території району та на виконання
розпорядчих документів проводились фестивалі, конкурси, просвітницькі заходи,
оперативні рейди, семінари, тощо.
У рамках VІІІ літніх спортивних ігор молоді Херсонщини 2016 року,
присвячених 25-й річниці Незалежності України:
- фінальні змагання з волейболу пляжного – І місце серед дівчат;
- фінальні змагання з волейболу пляжного – ІІІ місце серед юнаків;
- фінальні змагання з волейболу класичного – ІІ місце серед дівчат;
- змагання з боротьби вільної серед юніорів та юніорок 1996 року народження
та молодше – вибороли командні місця: серед юніорів – ІІ місце, серед юніорок – ІІ
місце, переможці в особистому заліку у своїх вагових категоріях – Бортник Ілона,
Охота Андрій, Биканов Олександр, Пешоха Павло;
- змагання з пауерліфтингу –ІІ місце;
- змагання з гирьового спорту серед юніорів та юніорок 1996 року народження і
молодше – вибороли ІІІ командне місце, переможець у своїй ваговій категорії –
Биканов Олександр;
- змагання з волейболу пляжного – вибороли серед юніорів ІІІ місце, серед
юніорок І місце;
- змагання з легкої атлетики – команда посіла 7 місце;
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- змаганнях з веслування на байдарках і каное серед фізкультурно-спортивних
товариств - результати про участь у заході тренером дитячо-юнацької спортивної
школи не надані. Відкритому чемпіонаті області з СФП, присвяченому пам’яті
заслуженого тренера СРСР В.Мотова, серед дорослих та юніорів з веслування на
байдарках і каное – команда призових місць не займала.
В рамках V Спортивних ігор школярів Херсонської області 2016 року:
- змагання з легкої атлетики – призових місць не займали;
- змагання з волейболу пляжного -1 місце.
Організовано та проведено навчально-тренувальні збори з підготовки
спортсменів району до обласних змагань відповідно до календарного плану
спортивно-масових заходів сектору молоді та спорту районної державної
адміністрації.
Протягом звітного року відбулося два засідання координаційної ради з питань
розвитку фізичної культури і спорту у районі (31 травня та 27 грудня). На засіданнях
розглядалися питання зміни складу координаційної ради з питань розвитку фізичної
культури та спорту; стану фактичного використання коштів "Програми розвитку
фізичної культури та спорту в Голопристанському районі на 2012-2016 роки", участі у
дитячій олімпіаді Херсонщини – 2016; формування Єдиного календарного плану
спортивно-масових заходів району та кошторису витрат на їх проведення на ІІ
півріччя 2016 року; про відзначення найкращих тренерів-викладачів, вчителів з
фізичної культури та інструкторів з фізичної культури та спорту за підсумками 2016
року; затвердження складу збірних команд Голопристанського району з різних видів
спорту формування Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів району
та кошторису витрат на їх проведення у першому півріччі 2017 року та інші.
Упродовж 2016 року в районі постійно проводилася робота щодо
удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і опинилися в
складних життєвих обставинах.
Так, станом на 01 січня 2017 року на обліку в службі у справах дітей
районної державної адміністрації перебуває 173 дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування, 36 дітей отримали зазначений статус
протягом 2016 року.
Перебувають під опікою/піклуванням 148 таких дітей, у прийомних сім'ях та
дитячих будинках сімейного типу - 64 дитини.
З початку 2016 року на території району службою у справах дітей районної
державної адміністрації спільно з інспектором поліції, районним центром
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено 41 рейд "Діти вулиці" під
час яких було виявлено 84 дитини, які потребували негайного втручання
працівників служби у справах дітей. Упродовж 2016 року до служби у справах
дітей районної державної адміністрації надійшло 7 звернень з приводу вчинення
насильства в сім’ї над неповнолітніми.
За цей же час проведено 4 засідання координаційної ради у справах дітей
районної державної адміністрації та 11 засідань комісії районної державної
адміністрації з питань захисту прав дитини. На засіданнях проводилась робота з
головами сільських рад щодо створення на їх територіях соціальних гуртожитків
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа,
пошуку житла для даної категорії дітей.
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На території Голопристанського району мають житло 6 дітей, з них: 5 на
правах власності, 1 — на праві користування, 1 дитина перебуває у державному
закладі для дітей.
Службою у справах дітей Голопристанської районної державної
адміністрації забезпечується своєчасне виявлення дітей, які залишилися без
батьківського піклування, та підготовки документів щодо надання їм статусу
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, вживаються всі
заходи щодо влаштування вищевказаної категорії дітей до сімейних форм
виховання (усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім'я або дитячий будинок
сімейного типу).
На початок 2016 року в районі функціонувало 6 дитячих будинків сімейного типу,
в яких виховується 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і 11
прийомних сімей, в яких налічується 30 вихованців зазначених категорій.
Протягом звітного року в сільських радах району створено:
- 2 прийомні сім"ї, до яких влаштовано 5 дітей, позбавлених батьківського
піклування;
- Гладківська – на базі прийомної сім"ї довлаштована 1 дитина та створено
дитячий будинок сімейного типу, де виховуються 5 дітей, двоє з яких мають інвалідність;
- на території Чорномоської та Круглоозерської сільських рад створено по 1
дитячому будинку сімейного типу, в яких загалом виховується 11 дітей.
У галузі соціального захисту населення та охорони здоров'я:
З метою сприяння створенню нових робочих місць робочою групою з питань
легалізації оплати праці та зайнятості населення, повноти сплати страхових внесків до
бюджету Пенсійного фонду України та соціальних фондів щотижнево проводилися
рейдові перевірки щодо оформлення трудових відносин між роботодавцями та
найманими працівниками. Станом на 01 січня 2017 року заборгованість з виплати
заробітної плати відсутня.
За січень – грудень 2016 року робочою групою з питань легалізації оплати праці
та зайнятості населення проведено 12 рейдових виїздів, виявлено 8 порушень щодо
оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками.
Матеріали щодо виявлених порушень направлено до ДПІ для подальшої фактичної
перевірки суб’єктів господарювання. Робота щодо легалізації оплати праці
продовжується.
Матеріали проведених перевірок надано до районної прокуратури та державної
податкової інспекції. Робота по легалізації оплати праці та зайнятості населення
продовжується.
З метою створення сучасної системи соціального захисту населення,
підвищення ефективності надання державної підтримки, шляхом спрощення
процедури надання різних видів допомог та компенсацій управління соціального
захисту населення та охорони здоров'я районної державної адміністрації працює за
єдиною технологією прийому громадян.
На обліку в управлінні перебуває 4952 осіб, які протягом січня – грудня 2016
року отримали державних допомог на загальну суму 71,6 млн. гривень.
З початку 2016 року за призначенням усіх видів державної допомоги до
управління звернулося 8595 сімей. У 2016 році за принципом „гроші ходять за
дитиною” в районі призначено соціальну допомогу 19 прийомним сім’ям та
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двом дитячим будинкам сімейного типу, в яких виховується 62 дитини. Допомогу
нараховано на суму 2639535,76 гривень, профінансовано у повному обсязі.
2016 року відновлено роботу "мобільного соціального офісу", який здійснював
виїзні прийоми та консультації жителям Голопристанського району стосовно
спрощеного порядку призначення житлових субсидій та призначення усіх видів
державних соціальних допомог. Функціонування мобільного соціального офісу
профінансовано у сумі 62 тис. грн.
Надано 4026 консультацій та роз’яснень щодо призначення всіх видів допомог
та житлових субсидій. Упродовж 2016 року управлінням надано 2450 запитів.
На обліку в управлінні соціального захисту населення та охорони здоров’я в
2016 році перебували 1625 осіб, які одержували одноразову допомогу при народженні
дитини на суму 26085838,93 тис.грн.
Допомогу при усиновленні дитини отримували четверо осіб на суму 52460
тис.грн, допомогу одиноким матерям – 1615 осіб на суму 12373841,02 тис.грн.
62 особи отримували допомогу на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу. Допомогу призначено та виплачено на суму 1512668,26 тис. грн.
Допомогу малозабезпеченим сім’ям отримували 1374 особи на суму
16876902,25 грн.
Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і
покриття витрат на її доставку провадиться за рахунок коштів місцевого бюджету,
щомісяця до 10 числа місяця, що настає за тим, у якому фізична особа надавала
соціальні послуги, і триває до дня припинення їх надання. За 2016 рік компенсація
виплачена в розмірі 32,8тис.грн.
З початку 2016 року за призначенням субсидії на житлово-комунальні
послуги та тверде паливо та скраплений газ до управління звернулося 9777 осіб,
кількість звернень за призначенням субсидії збільшилося втричі. За 2016 рік
нараховано субсидії:
- на тверде паливо та скраплений газ на суму 15 500686,26 грн.
- на житлово комунальні послуги 23 952664,92 грн.
Видано 4625 довідок та повідомлень. Надано 4589 консультацій та роз’яснень
щодо призначення всіх видів допомог та житлових субсидій.
Державним соціальним інспектором протягом звітного періоду здійснено 1478
обстеження та складені акти матеріально-побутових умов проживання громадян.
Зроблено 2104 запита до державного реєстратора району, центру зайнятості, БТІ, ДПІ,
МРЕО, на підприємства, до сільських рад для перевірки достовірності інформації про
доходи та майновий стан отримувачів державних соціальних допомог та житлової
субсидії;
Виявлено 67 випадків неповної або недостовірної інформації про доходи і
майновий стан отримувачів допомоги та житлової субсидії, виявлено 91 переплата до
бюджету повернуто 158,1 тис. гривень, у тому числі повертаються державні кошти
виявлені за попередні роки. Направлено 145 повідомлень до районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про сім’ї, які опинилися в складних
життєвих обставинах, проведено 35 засідань комісії Голопристанської районної
державної адміністрації по розгляду скарг та звернень громадян з питань призначення
житлових субсидій та державної соціальної допомоги, на яких призначено 246
допомог малозабезпеченим сім’ям та 145 житлових субсидій.
Станом на 1січня 2017 року чисельність виявлених громадян похилого віку,
інвалідів, хворих, що потребують соціального обслуговування складає 1522 осіб,
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чисельність фактично обслуженого населення складає 1360 осіб.
За 2016 рік соціальними робітниками та працівниками територіального центру
надано 135293 послуг з них: господарчих – 216, побутових –100113, транспортних –
19, перукарських – 238, психологічних – 384, медичних – 295, інформаційних – 33858,
прання білизни – 25, послуги з трудової адаптації – 12, мультидисциплінарною
командою - 77.
При територіальному центрі соціального обслуговування (соціальних послуг)
діє пункт прокату, послугами якого скористалися 68 чоловік. В територіальному
центрі постійно проводяться профілактично-медичні огляди підопічних, при
необхідності вирішується питання влаштування їх на стаціонарне лікування,
оформлення до будинку-інтернату. Так, з початку року одержали медичну допомогу
859 осіб, оформлено до будинку-інтернату 21 людину.
Станом на 01 січня 2017 року в районі проживають 8189 осіб, які користуються
пільгами згідно з чинним законодавством, з них: дітей війни - 2956, ветеранів праці –
1810, інвалідів загального захворювання – 789, постраждалих від наслідків аварії на
ЧАЕС - 293 громадянина, 463 багатодітних сімей, учасників війни - 361, інвалідів
війни – 37, з них 4 інвалідів війни АТО, згідно з чинним законодавством користуються
пільгами на житлово-комунальні послуги у розмірі 100 %, учасників бойових дій –
304, з них 185 військовослужбовців, яким встановлено статус УБД, які за вимогами
чинного законодавства користуються пільгами на житлово-комунальні послуги у
розмірі – 75 % з державного бюджету, та 25% - додатково з районного бюджету, також
отримують адресну грошову допомогу на тверде паливо і скраплений газ, дружин
загиблих (померлих) учасників та інвалідів війни -100, з них чотири сім’ї загиблих
(померлих) військовослужбовців: Хоменка С.В., Полякова Є.О., Купріянова А.О. (мати
Плахотніченко Г.С.), Михайлова Г.В. (мати Гусєва Г.І.) користуються пільгами на
житлово-комунальні послуги у розмірі 50 %. Відповідно до районної Програми
виділено 24,0 тис. гривень (500 гривень кожній) – щомісячної стипендії сім’ям
загиблих військовослужбовців.
З обласного бюджету виплачена одноразова допомога в розмірі 100,0 тис. грн.
двом сім’ям загиблих військовослужбовців у зоні АТО (Плохотніченко Г.С та Гусєва
Г.І. по 50,0 тис. гривень). Сім’ї загиблих на Сході України під час АТО – 5 тис. грн,
кошти виплачені родині загиблого Мурзаханова А.С.
При зверненні до управління соціального захисту та охорони здоров’я
учасників АТО та членів їх сімей їм надаються всебічна допомога, консультації щодо
призначення соціальної допомоги, пільг, житлових субсидій. Проводиться
анкетування кожного учасника антитерористичної операції, які звернулися до
управління, з метою визначення їх потреби в отримані пільг (безоплатне одержання
ліків, першочергове зубопротезування, послуги з психологічної реабілітації,
санаторно-курортне лікування).
Також проводиться опитування демобілізованих учасників АТО, щодо
направлення до закладів, визначених Державною службою України у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції для проходження
психологічної реабілітації та санаторно - курортного лікування. Протягом звітного
періоду виявлено 8 осіб з числа учасників антитерористичної операції, які виявили
бажання пройти психологічну реабілітацію. На звітну дату 9 осіб з числа учасників
антитерористичної операції пройшли психологічну реабілітацію, 2 особи пройшли
санаторно-курортне лікування.
Відповідно до районної Програми надано матеріальну допомогу 201 особі з
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числа військовослужбовців АТО - 224,5 тис. грн.
З початку року нараховано для відшкодування пільг населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло - водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій)
вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 2110,7 тис. гривень. З початку
року нараховано адресна грошова допомога на тверде паливо та скраплений газ на
суму 1668,0 тис. гривень.
З державного бюджету на виконання програм соціального захисту громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, надійшло 40,6 тис. грн, у тому
числі на забезпечення безкоштовними медикаментами – 34,9 тис. гривень, на
додаткову відпустку – 0,9 тис. гривень, на санаторно-курортне лікування - 4,8 тис. грн.
Упродовж 2016 року постійно проводилися перевірки Пенсійного фонду
України у Голопристанському районі в частині контролю за призначенням пенсій. З
призначених за цей період 447 пенсійних справи перевірено 447. Здійснено
перерахунки по 590 пенсійним справам. Усі справи перевірено спеціалістом
управління по контролю за призначенням пенсій. За результатами проведених
перевірок складено 12 актів перевірок правильності призначення та виплати пенсій.
Додатково було перевірено 8 звернень громадян щодо призначення та виплати пенсій,
порушень не виявлено. Проведено перевірку дотримання норм чинного законодавства
під час призначення, виплати пенсій дітям-сиротам, та дітям напівсиротам, порушень
не встановлено.
Протягом 2015 року з метою підвищення рівня поінформованості жителів
району та зменшення особистих звернень громадян, керівництвом та спеціалістом
проводився широкий комплекс інформаційних заходів з питань змін в пенсійному
забезпеченні. Проведено 6 зустрічей у трудових колективах, індивідуальних
роз’яснень – 137. Надруковано дві статті в газеті „Голопристанський вісник”, „Рідна
Пристань”.
Головним державним соціальним інспектором та державним соціальним
інспектором за 2016 рік здійснено :
- обстеження 1966 сімей, з метою підтвердження їх права на призначення
різних видів допомог.
- зроблено 1516 запитів до державного реєстратора району, центру зайнятості,
БТІ, ДПІ, МРЕО, на підприємства, до сільських рад для перевірки достовірності
інформації про доходи та майновий стан отримувачів державних соціальних допомог
та житлової субсидії.
Виявлено 56 випадків неповної або недостовірної інформації про доходи та
майновий стан отримувачів допомоги та житлової субсидії, виявлено 55 переплат,
надмірно виплачених коштів на суму 47,1 тис. гривень, до бюджету повернуто 19,3
тис. гривень, у тому числі повертаються державні кошти, виявлені за попередні роки.
Переплати виникли у зв’язку з виходом на роботу матерів, які знаходились по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, недостовірно наданих
доходів, позбавленням батьківських прав, вилучення дитини, знаходження дитини на
повному державному забезпеченні, смерті дитини та інше;
- направлено 19 повідомлень до служби районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді про сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах;
- проведено 29 засідань комісії районної державної адміністрації по розгляду
скарг та звернень громадян з питань призначення житлових субсидій та державної
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соціальної допомоги, на яких призначено 137 допомог малозабезпеченим сім’ям та
213 житлових субсидій.
У сфері культури:
З метою організації культурного дозвілля населення, виявлення талановитої
молоді, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору
Голопристанщини протягом звітного періоду організовано та проведено:
- 08 січня 2015 року на базі Голопристанського районного Будинку культури
відкритий фестиваль духовної творчості "Твоя зоря";
- 15-й районний фестиваль-конкурс учнів шкіл естетичного виховання
"Кобзареві струни"(05 лютого-10 березня 2016 року);
- V міжсільський конкурс молодіжних сімей «Валентин і Валентина року»
(Бехтери, 14 лютого 2015 року),
- обласний огляд художніх колективів (Голопристанський РБК, 21 квітня 2016
року);
- проведення І-ІІ етапів регіонального конкурсу дитячого читання
"Найкращий читач року – 2016" (Голопристанська районна бібліотека, травень);
- звітні концерти аматорських хореографічних ансамблів "Райдуга" районного
Будинку культури (16 травня 2016 року, Голопристанський РБК) та "Сюрприз"
Голопристанської гімназії (07 травня 2016 року, Голопристанський РБК);
- ХVIІ районний фестиваль-конкурс дитячої творчості "Чарівна кладочка" (03
червня 2016 року);
- фестиваль-конкурс дитячої творчості "Золота перлина" (с. Нова Збур’ївка, 05
червня 2016 року);
- відкритий фестиваль вуличної музики та їжі "Чіга-Біга" (27 липня - 27 серпня
2016 року, с. Залізний Порт);
.- відділ культури Голопристанської районної державної адміністрації взяв
участь в організації і проведенні Х дитячого фестивалю бандуристів "Таврійські
зустрічі", який цього року вперше відбувся у м. Скадовську (22-25 серпня 2016 року);
- спільно з Круглоозерською сільською радою відділом культури
Голопристанської районної державної адміністрації 03 вересня 2016 року на базі
Круглоозерського сільського Будинку культури організовано і проведено Перший
відкритий конкурс-фестиваль українського слова "Відлуння душі" пам’яті Наталі
Коломієць;
- 13 жовтня 2016 року на базі Чулаківського СБК ім. І.І. Аверіна відбулася
концертно-поздоровча програма до Дня захисника України;
- з 03 листопада по 29 листопада звітного року в клубних закладах району
пройшли творчі звіти колективів аматорської народної творчості в рамках фестивалю
"Таврійське намисто";
- 07 грудня 2016 року в районному будинку культури проведено концертнопоздоровчу програму до Дня місцевого самоврядування;
- 20грудня 2016 року проведена благодійна розважально-ігрова програма для
дітей військовослужбовців АТО, присвячена Дню Святого Миколая;
- з 26 по 30 грудня 2016 року працівники районного будинку культури
привітали з Новорічними святами колективи районних підприємств та організацій.
На території організовуються та проводяться культурно-масові заходи в
клубних та бібліотечних закладах, присвячені Дню соборності України, Дню Героїв
Небесної Сотні, Дню Героїв Крут. Відділом культури Голопристанської районної
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державної адміністрації організовано і проведено тематичні заходи, присвячені
Шевченківським дням, Дню аварії на Чорнобильській АЕС, Дню матері, Дню
Перемоги, 20-річчю Конституції України, 25-річчю Незалежності України, Дню
Державного Прапора України, Дню знань, Дню партизанської слави, Дню гідності та
свободи, Дню пам’яті жертв голодоморів, Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків на Чорнобильській АЕС.
На території району функціонують клубні заклади, при яких діють 16
аматорських народних та 1 зразковий колективи.
Щорічно творчі колективи та солісти-вокалісти району беруть активну участь
та здобувають перемогу на міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсах,
фестивалях, святах, оглядах, творчих звітах. Так за 2016 рік представники
Голопристанщини взяли участь у 28 таких заходах.
Забезпечується гастрольна діяльність мистецьких та аматорських колективів
району, а саме:
- 21 квітня 2016 року народних ансамблів народної пісня "Кумоньки" та
"Журавки" Бехтерського СБК до районного будинку культури;
- 25 липня 2016 року народного ансамблю народної пісні "Макітерка"
Пам"ятнянського
СБК
та
аматорського
ансамблю
"Сусідоньки"
Нововолодимирівського СБК до бази історико-розважального комплексу "Зелені
хутори Таврії";
- 14 травня 2016 року аматорського народного любительського об'єднання
ветеранів "Червона калина" районного будинку культури та солістів оркестру
"Шануймося" до с. Республіканець, Бериславського району;
- 29 травня 2016 року аматорського народного ансамблю бандуристів
"Тавричанка" Таврийської музичної школи до м.Херсона;
- 16 червня 2016 року року аматорського народного любительського об'єднання
ветеранів "Червона калина" районного будинку культури та солістів оркестру
"Шануймося" до с. Геройське;
- 27-29 липня 2016 року аматорського зразкового дитячого хореографічного
ансамблю "Райдуга" районного будинку культури до м. Скадовська;
- 24 серпня 2016 року аматорського зразкового дитячого хореографічного
ансамблю "Райдуга" районного будинку культури до м. Херсона;
- 03 вересня 2016 року аматорського народного ансамблю бандуристів
"Тавричанка" Таврийської музичної школи до Круглоозерського СБК;
- 03 вересня 2016 року народного ансамблю народної пісні "Макітерка"
Пам"ятнянського СБК до Круглоозерського СБК;
- 03 вересня 2016 року аматорського зразкового дитячого хореографічного
ансамблю "Райдуга" районного будинку культури до Круглоозерського СБК;
- 16 вересня 2016 року аматорського ансамблю народної пісні "Перепілочка"
Старозбур"ївського СБК до м. Херсона.
- 04 листопада 2016 року аматорського народного ансамблю народних
інструментів "Ладоніта" Чулаківського СБК до смт. Олександрівка.
- 19 грудня 2016 року аматорського колективу народної пісні "Збур'ївчанка"
Новозбур"ївського СБК до м.Херсон.
- 20 грудня 2016 року народного ансамблю народної пісні "Макітерка"
Пам"ятнянського СБК до м.Олешки.
За 2016 рік на гастрольну діяльність використано 29,6 тис.гривень.
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За ініціативи відділу культури Голопристанської районної державної
адміністрації у співпраці з обласною державною телерадіокомпанією "Скіфія"
створено 7 компакт дисків з теленарисами про аматорські народні колективи району:
"Олешшя" та "Чулаківна", "Куманьки", "Тавричанка" та "Степовичка", "Червона
калина", "Макітерка" та "Чарівна скрипка", "Джигірка" та "Ладоніта", аматорський
народний академічний хор та "Райдуга" районного Будинку культури, а також про
народні ремесла Голопристанщини: лозоплетіння, українська вишивка, гончарне та
ковальське мистецтво. Працюємо над створенням нових теленарисів з циклу
"Скарбниця Таврійського краю". У рамках телепроекту "Люди і долі" підготовлено і
27 вересня 2016 року продемонстровано теленарис про заслуженого працівника
культури України Оксану Макаренко – керівника аматорського народного ансамблю
бандуристів "Тавричанка" Таврійської дитячої музичної школи. На обласному радіо
"Таврія" підготовлено низку радіопрограм про обдаровану юнь Голопристанщини.
З метою поліпшення умов роботи закладів культури району 2016 року
проведено ремонти деяких закладів культури: Так, у поточному році з районного
бюджету виділено 100,0 тис гривень. на ремонт даху Таврійської дитячої музичної
школи. 31 серпня 2016 року відповідні ремонтні роботи завершено. Школа розпочала
роботу із збільшеним контингентом учнів до 110 осіб.
Проведено інвентаризацію об'єктів історико-культурної спадщини району. За
результатами інвентаризації на території Голопристанського району налічується 553
пам’яток історії та археології, з них 56 пам’яток історії, пов’язаних із подіями Другої
Світової війни, а саме: братських могил – 20, одиноких могил – 13, меморіалів Слави
– 3, пам'ятників на честь воїнів односельчан - 17, пам'ятних місць та пам'ятних
будинків - 3, а також 497 пам’яток археології.
Протягом березня - травня 2016 року проведені ремонтні роботи місцевих
пам’яток історії, пов’язаних з Великою Вітчизняною війною 1941-1945 років, у
сільських радах Голопристанщини на загальну суму близько 30 тис гривень. 06
травня 2016 року у селі Добропілля Голопристанського району за кошти сільської
ради (2,8 тис. гривень) та кошти спонсорів (15,0 тис. гривень) встановлено та відкрито
пам'ятник захисникам Батьківщини (скульптор Олег Степанський). З метою
підтримки належного стану за об'єктами історико-культурної спадщини закріплено
шефство за учнями шкіл та працівниками культури, які разом із сільськими радами
дбають про історичне надбання району.
У внутрішньополітичній діяльності:
Для створення в районі умов всебічного розвитку громадського суспільства,
посилення соціального партнерства, відкритості та прозорості управлінського
процесу при районній державній адміністрації діє громадська рада. За рік було
проведено 4 її засідання. Серед питань які розглядалися були такі: "Про перспективи
розвитку громадянського суспільства в районі", хід впровадження районної програми
сприяння розвитку громадянського суспільства "Свідома громадськість та відкрита
влада" на період 2016-2017 років", "Про стан та перспективи розвитку молодіжного
руху в Голопристанському районі", "Про виконання заходів з питань збереження
репродуктивного здоров"я та планування сім"ї в Голопристанському районі на 2016
рік","Про стан профілактичної роботи щодо негативних явищ у дитячому та
молодіжному середовищі","Про хід впровадження адміністративної реформи на
території Голопристанського району", "Про виконання Закону України "Про
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адміністративні послуги" Голопристанською районною державною адміністрацією"та
інші.
На протязі року громадськими об"єднаннями району активно впроваджувались
проекти за кошти Європейського Союзу. Зокрема, районним благодійним фондом
"Свята Ольга". Протягом кварталу працівники відділу організаційної роботи та з
питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації разом з
представниками громадської ради при районній державній адміністрації взяли
активну участь у громадських проектах, що проводяться за підтримки Європейського
Союзу, а саме "Сильні локальні громади – ключ до успіху реформи місцевого
самоврядування". Так в березні 2016 року начальник відділу організаційної роботи та
з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації стала
учасником навчального візиту до Польщі, де польська сторона ділилась досвідом
проведення реформи децентралізації. В рамках цього проекту 25 травня 2016 року
відбулося засідання "круглого столу" за активної участі Голопристанської районної
державної адміністрації, залучивши до участі представників обласного офісу реформ,
районної ради та місцевого самоврядування, міської ради, сільських голів району,
депутатів різних рівнів, громадськості та учасників стажування, журналістів програми
"Схід та Захід разом". Завершальним етапом проекту "Сильні локальні громади –
ключ до успіху реформи місцевого самоврядування" стала реалізація власної
ініціативи. Так, із 25 по 31 серпня 2016 року була проведена акція по благоустрою
автобусних зупинок на території міста Гола Пристань, а саме: проведено фарбування
та прибиряння зупинок та встановлено таблички з назвами зупинок та розкладом
руху. До участі в даному заході долучилася міська рада, комунальні заклади міста та
громадськість.
29 листопада 2016 року, за сприяння районної державної адміністрації відбувся
семінар у форматі Open Space: "Ефективні ініціативи сільських жінок: у чому секрет
успіху?". Захід відбувся у рамках проекту "Регіональні Голоси – Створюємо Мости
для Демократії", який впроваджується у Херсонській області ОЦ "Успішна жінка",
партнерами якого є районний благодійний фонд "Свята Ольга", за підтримки
Інституту з міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних
університетів (DVV International) та Міністерства закордонних справ Німеччини.
Сільським жінкам була надана можливість обговорити питання, пов’язані з процесом
децентралізації: як будуть розвиватись громади в нових умовах. Головна мета зустрічі
у форматі Відкритого простору – надати імпульс сільським жінкам для отриманя
нових знань у формуванні та подальшій реалізації проектних ініціатив.
У рамках проекту "Мобільна громадська приймальна активізації громад сільської
місцевості" керівництво благодійного фонду "Свята Ольга", члени ініціативних груп,
сформованих в с. Олексіївка та с. Н.Збур’ївка, 24 лютого 2016 року відвідали з метою
вивчення досвіду залучення позабюджетних коштів до вирішення нагальних питань
громади Григорівської сільської ради Чаплинського району.
Активною була робота районної державної адміністрації щодо реалізації в районі
Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".
Так, 07 квітня представниками районної державної адміністрації та сільських рад
взято участь у робочій нараді-співбесіді у приміщенні Херсонської обласної
державної адміністрації на предмет подальших дій до об'єднання громад району.
10 травня взяли участь у засіданні робочої групи в с.Чулаківки за участю сільських
голів, представників районної державної адміністрації та структурних підрозділів,
Херсонського офісу реформ та депутатського корпусу, керівників соціальних об'єктів.
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09 червня відбулося засідання районної робочої групи з питань децентралізації
державної влади на території району під головуванням першого заступника районної
державної адміністрації за участю сільських голів.
01 серпня з метою донесення до громадян об’єктивної інформації щодо
актуальності та суті завдань державної політики у напрямку роз’яснення суспільству
перспектив, які відкриваються у зв’язку з децентралізацією влади, відбулася виїзна
зустріч представників громадськості села Пам'ятне Садівської сільської ради з
першим заступником голови райдержадміністрації, за участю консультанта з
юридичних питань регіонального відділення малих міст України, депутатом обласної
ради, Чулаківським сільським головою – ініціатором об'єднання громад.
02 серпня відбулася виїзна зустріч представників громадськості села Нова
Збур'ївка з начальниками управління агропромислового розвитку та відділу
економічного розвитку і торгівлі з питань легалізації земельних відносин та
децентралізації влади.
04 серпня відбулася зустріч представників громади с. Нововолодимирівки з
першим заступником голови районної державної, начальником відділу економічного
розвитку та торгівлі райдержадміністрації, Бехтерським та Добропільським
сільськими головами з питань об'єднання громад у Бехтерську об'єднану
територіальну громаду.
06 серпня відбулася зустріч з громадою с. Геройського за участю першого
заступника голови районної державної адміністрації, начальника відділу
економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, експерта Херсонського
офісу реформ Наталією Возаловською, консультанта з юридичних питань
регіонального відділення малих міст України.
09 серпня про децентралізацію та стан справ з об'єднання громад в державі,
області та районі проінформувала начальник відділу економічного розвитку та
торгівлі
райдержадміністрації
безробітних
громадян,
зареєстрованих
у
міськрайонному центрі зайнятості.
10 серпня відбулася робоча зустріч Чорноморського, Збур'ївського та
Краснознам'янського сільських голів з першим заступником голови районної
державної адміністрації з питань щодо об'єднання громад у цифрах.
03 жовтня відбулася зустріч представників Мелітопольської районної
державної адміністрації з представниками Голопристанської районної державної
адміністрації, сільськими головами, представником Херсонського офісу реформ з
питань обміну досвідом щодо об'єднання громад районів.
11 листопада взято участь у засіданні громадської ради з інформацією про стан
щодо об’єднання територіальних громад Голопристанщини: стан, проблеми та
перспективи її розвитку.
У результаті виконання "Плану заходів, спрямованих на координацію спільних
дій Голопристанської районної державної адміністрації та органів місцевого
самоврядування щодо активізації процесу добровільного об'єднання територіальних
громад у IV кварталі 2016 року за перспективним планом формування територіальних
громад Херсонської області" (від 03.10.2016 року № 59/2):
- Гладківська сільська рада об'єдналася з Таврійською, у грудні відбулися
вибори голови об'єднаної громади, рішенням сесії призначено тимчасового
виконуючого обов'язки старости у с.Таврійського;
- у стадії об'єднання знаходяться Бехтерська і Олексіївська сільські ради у
Бехтерську об'єднану територіальну громаду (рішенням сесії Бехтерської сільської
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ради від 14 грудня 2016 року № 104 надано згоду на добровільне об'єднання
Бехтерської та Олексіївської сільських рад в Бехтерську об'єднану територіальну
громаду);
- у стадії об'єднання Чулаківська, Рибальчеська та Геройська сільські ради у
Чулаківську об'єднану територіальну громаду з центром у селі Чулаківка (рішенням
сесії Чулаківської сільської ради від 16 грудня 2016 року № 158 надано згоду на
добровільне об'єднання Чулаківської, Рибальчеської та Геройської сільських рад в
Чулаківську об'єднану територіальну громаду з центром у селі Чулаківка);
- у стадії об'єднання Долматівська, Добропільська сільські ради у Долматівську
об'єднану територіальну громаду з центром в селі Долматівка (рішенням сесії
Долматівської сільської ради від 30 грудня 2016 року № 111 надано згоду на
добровільне об'єднання Долматівської, Добропільської сільських рад у Долматівську
об'єднану територіальну громаду з центром у селі Долматівка).
Змінилася позиція щодо прийняття рішення про об'єднання громад у
Чорноморській, Олександрівській, Нововолодимирівській, Садівській сільських
радах.
Робота у цьому напрямку продовжується.
ІІ. Питання для розгляду на сесіях районної ради
У 2016 році структурними підрозділами районної державної адміністрації
підготовлено та внесено на розгляд районної ради проекти:
- районного бюджету на 2016 рік;
- програми економічного, соціального та культурного розвитку
Голопристанського району на 2016 рік;
- районної програми організації допомоги Голопристанському відділенню
поліції Новокаховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Херсонській області у забезпеченні охорони громадського порядку, безпеки
громадян, профілактики злочинності на території району на 2017-2019 роки;
- районної програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 –
2020 роки;
- програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва
Голопристанського району на 2017-2018 роки;
- програми розвитку фізичної культури та спорту в Голопристанському районі
на 2017-2020 роки;
- про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому проекту
"Реконструкція даху будівлі Краснознам"янської ЗОШ по вул. Миру, 4, в с.
Краснознам"янка, Голопристанського району, Херсонської області;
- щодо пропозиції передачі районної школи мистецтв до Голопристанської
міської ради;
- про затвердження проектної документації за робочим проектом "Капітальний
ремонт по утепленню спортивної зали та облаштуванню вентиляційної системи в
Чулаківській ЗОШ;
- про затвердження проектно-кошторисних документацій по робочих проектах
із капітальних ремонтів по заміні вікон та дверей на енергозберігаючі в будівлях
загальноосвітніх шкіл району;
- про надання в оренду міській дитячій школі мистецтв Голопристанської
міської ради майнового комплексу Голопристанської районної дитячої школи
мистецтв Голопристанської районної ради.
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Також розроблено та надано на затвердження районної ради проекти змін та
доповнень до:
- районного бюджету;
- програми економічного, соціального та культурного розвитку району на 2016
рік;
- районної Програми розвитку культури і духовності на 2014-2020 роки;
- до районної програми щодо фінансової підтримки газети "Голопристанський
вісник" та забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування на 2009 та наступні роки;
- до довгострокової районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на
2015 та наступні роки;
- до районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації,
соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2018 роки.
- до районної програми організації та забезпечення військово-облікової роботи,
призову громадян на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації
людських та транспортних ресурсів на 2015-2017 роки.
Протягом 2016 року на виконанні районної державної адміністрації
знаходилася 27 програм.
Районна державна адміністрація звітувала перед районною радою про
виконання бюджету за 2015 рік, за І квартал, перше півріччя та 9 місяців 2016 року,
виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку
Голопристанського району на 2015 рік, про хід виконання програми економічного,
соціального та культурного розвитку Голопристанського району на 2015 рік, про хід
виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району на
2016 рік. У лютому 2016 року перший заступник голови районної державної
адміністрації прозвітував про виконання райдержадміністрацією делегованих
районною радою повноважень.
Протягом року структурними підрозділами районної державної адміністрації
забезпечено підготовку звітів про виконання районних програм для заслуховування
на засіданнях постіних комісй районної ради.
ІІІ. Основні питання для розгляду на засіданнях колегії
районної державної адміністрації
У звітному році проведено 12 засідань колегії, на яких заслухано 57 питань. За
результатами видано 23 розпорядження голови районної державної адміністрації.
Щокварталу на засіданнях колегії районної державної адміністрації
розглядалися питання про стан виконання програми економічного, соціального та
культурного розвитку району, виконання районного бюджету та бюджетів усіх рівнів,
стан виконавської дисципліни в апараті районної державної адміністрації, її
структурних підрозділах, виконкомах сільських рад, інших органах виконавчої влади
по реалізації вимог контрольних документів, про стан роботи із зверненнями
громадян у районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування.
Двічі на рік розглядалися питання про стан реалізації державної кадрової
політики в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації.
У порядок денний засідань колегії районної державної адміністрації вносилися
питання про стан виконання районних програм:
- "Про виконання районної програми поліпшення життєзабезпечення,
реабілітації, та соціального захисту людей похилого віку та інвалідів" (березень);
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- "Про стан виконання заходів програми організації допомоги
Голопристанському відділенню поліції Новокаховського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Херсонській області у забезпеченні охорони
громадського порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності на 2016 рік"
(вересень);
- "Про виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в районі на
2012-2016 роки" (грудень);
- "Про виконання районної програми індивідуального житлового будівництва
на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 20122020 роки" (березень);
- "Про виконання Програми розвитку культури і духовності 2015-2020 роки у
Голопристанському районі за 2015 рік" (березень, червень, грудень).
У 2016 році заслухано питання про робту структурних підрозділів районної
державної адміністрації:
- "Про роботу відділу з питань надання адміністративних послуг районної
державної адміністрації щодо надання адміністративних послуг у 2015 році" (січень);
- "Про план дій відділу освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації щодо реалізації державної політики у галузі освіти та ефективному
використанню бюджетних коштів" (червень);
- "Про роботу відділу житло-комунального господарства районної державної
адміністрації по виконанню заходів щодо забезпечення сталої роботи господарського
комплексу району в осінньо-зимовий період 2015/16 року та завдання по підготовці до
роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 року" (травень);
- "Про роботу управління агропромислового розвитку районної державної
адміністрації по організації та проведенню збирання врожаю ранніх зернових
культур" (серпень);
- "Про роботу служби у справах дітей районної державної адміністрації по
організації виконання програми по реалізації в районі Закону України "Про
Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини" на період до 2016 року " (вересень) та інші.
У порядку контролю за здійсненням виконавчими органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2016 році на
засіданнях колегії районної державної адміністрації розглянуті питання:
- " Про стан виконання виконкомами Таврійської, Бехтерської та Чулаківської
сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади у галузі житловокомунального господарства та будівництва" (липень);
- "Про здійснення контролю за виконанням виконавчими органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень Чулаківською, Садівською, Гладківською
сільськими радами в галузі соціального захисту населення та охорони здоров"я"
(жовтень).
Позапланово розглянуто питання:
- "Про результати проведеного аудиту ефективності виконання функцій і
завдань, використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів в
Голопристанській ДЮСШ за період 2012-2016 років";
- "Про підготовку та затвердження районних програм на 2017 рік та наступні
роки, розроблених із застосуванням програмно-цільового методу";
- "Про стан матеріально-технічного забезпечення шкіл естетичного виховання
Голопристанського району";
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- "Про результати проведеного позапланового фінансового аудиту оцінки
діяльності комунального підприємства "Обрій" Голопристанської районної ради
Херсонської області щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної
звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку за період з 01 січня 2016
року по16 вересня 2016 року";
- "Про стан виконання в Голопристанському районі планового завдання щодо
залучення кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Збройних
силох України" та інші.
ІV. Організаційно-кадрова робота:
Відповідно до Закону України "Про державну службу" кадрова робота в
районній державній адміністрації спрямована на реалізацію державної політики з
питань управління персоналом у районній державній адміністрації, добір персоналу,
планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної
компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на
державну службу, її проходження та припинення.
Відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної
служби від 03 березня 2016 року № 47 "Про затвердження Типового положення про
службу управління персоналом державного органу" у Голопристанській районній
державній адміністрації створено відділ управління персоналом апарату районної
державної адміністрації, який виконує функції служби управління персоналом
Голопристанської районної державної адміністрації.
З метою впровадження Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015
№ 889-VIII, який набрав чинності з 01 травня 2016 року, у районній державній
адміністрації було створено робочу групу по впровадженню Закону України "Про
державну службу", склад якої затверджено розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 16.05.2016 року № 199.
У лютому здійснено щорічну оцінку виконання державними службовцями
покладених на них обов’язків та завдань за 2015 рік згідно з розпорядженням голови
районної державної адміністрації від 04 лютого 2016 року № 33 "Про проведення
щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату та структурних
підрозділів районної державної адміністрації покладених на них обов’язків і завдань у
2015 році ". Оцінці підлягало 40 державних службовців, з них 8 в апараті та 32 — в
структурних підрозділах районної державної адміністрації. За посадами із 40 осіб: 1
— керівник апарату районної державної адміністрації, 4 — начальники відділів
апарату, 10- начальники структурних підрозділів, 25- спеціалісти апарату та
структурних підрозділів районної державної адміністрації. За результатами
оцінювання державними службовцями отримані такі підсумкові оцінки:
"низька" — 0;
"задовільна" — 1;
"добра" — 19;
"висока" — 20.
Було визначено потребу в кадрах в апараті та структурних підрозділах на 2016
рік.
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 29
лютого 2016 року № 75 було проведено І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець" в апараті та структурних підрозділах районної
державної адміністрації у 2016 році. Участь у конкурсі взяли 7 державних
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службовців: 2 — у номінації "Кращий керівник" та 5 — у номінації "Кращий
спеціаліст".
На виконання вимог статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" до 1
квітня 2016 року було забезпечено подання державними службовцями районної
державної адміністрації декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру. З 01 вересня 2016 року по 30 жовтня 2016 року відповідно до
Закону України "Про запобігання корупції" державні службовці районної державної
адміністрації, які займають посади категорії "А" та "Б" подали щорічну декларацію
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
за 2015 рік шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з
питань запобігання корупції.
Було підготовлено матеріали з питання про стан реалізації державної кадрової
політики в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації, які
були розглянуті на засіданні колегії 21 листопада 2016 року та 22 червня 2016 року
"Про стан реалізації державної кадрової політики в апараті та структурних
підрозділах районної державної адміністрації".
Здійснено підготовку звітної інформації про стан кадрової роботи районної
державної адміністрації у 2016 році.
На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та Національного
агентства України з питань державної служби протягом року постійно розміщувалися
матеріали щодо проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних
службовців. Станом на кінець грудня 2016 року на посади державних службовців
призначено 15 осіб, з них 12 за конкурсним відбором та 3 — за іншою процедурою.
Було виконано заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту
інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави , та врегулювання
конфлікту інтересів у разі його виникнення, затверджених розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 09 серпня 2013 року № 500.
На виконання Порядку організації проведення спеціальної перевірки стосовно
осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального
або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним
ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015
року № 171 та постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167
"Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону
України "Про очищення влади", забезпечено проведення спеціальної перевірки щодо
переможців конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.
З початку 2016 року пройшли підвищення кваліфікації
17 державних
службовців районної державної адміністрації у Херсонському обласному центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
Здійснювалося постійне оновлення електронної бази даних особових карток
державних службовців апарату та структурних підрозділів районної державної
адміністрації в обліковій системі "Картка" ЄДКС "Кадри" та своєчасне надання
відповідної інформації до Міжрегіонального управління Національного агентства
України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській
областях, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі.
Було своєчасно внесено пропозиції щодо присвоєння чергових рангів
державним службовцям апарату і структурних підрозділів районної державної
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адміністрації.
Затверджено графік щорічних відпусток працівників районної державної
адміністрації на 2017 рік.
Аналіз виконання плану роботи відділу управління персоналом апарату
районної державної адміністрації на 2016 рік свідчить, що передбачені планом заходи
виконано.
У 2016 році проведені 40 розширених апаратних нарад при першому
заступнику голови районної державної адміністрації. За минулий рік видано 51
доручення.
V. Проведення інформаційно-аналітичної роботи
Протягом 2016 року сектором контролю апарату районної державної
адміністрації здійснювався контроль за виконанням структурними підрозділами
райдержадміністрації, виконкомами сільських рад, в частині здійснення ними
делегованих повноважень органів виконавчої влади, районними службами
директивних документів органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голів
обласної та районної державних адміністрацій.
Контрольна діяльність проводилася планово, вживалися заходи запобігання
порушень у ході виконання вимог контрольних документів, відпрацьовано систему
попереджувальних нагадувань. Доводилися вимоги, які встановлені обласною
державною адміністрацією для забезпечення ефективного та результативного
виконання контрольних документів. Зверталася увага на персональну
відповідальність безпосередніх виконавців за об’єктивну, повну та своєчасну
реалізацію визначених завдань.
Запроваджено та з успіхом використовується в роботі програма Redmain.
Електронні копії інформацій про стан виконання завдань контрольних документів, на
які необхідно відреагувати щоденно надсилалися до відділу контролю апарату
облдержадміністрації, з використанням електронної цифрової печатки через програму
Redmain.
Готувалися та направлялися керівникам структурних підрозділів районної
державної адміністрації, районних служб попереджувальні матеріали щодо надання
довідок про виконання контрольних доручень та розпоряджень першого заступника
голови районної державної адміністрації.
Проводився аналіз інформування структурними підрозділами районної
державної адміністрації про виконання вхідних контрольних документів та
виконкомами сільських рад про виконання контрольних розпоряджень та доручень
першого заступника голови районної державної адміністрації.
У роботі щодо належної організації та виконання директивних документів
обласної та районної державних адміністрацій налагоджено ефективну взаємодію з
місцевими органами виконавчої влади районної ланки.
Протягом 2016 року відділом діловодства апарату районної державної
адміністрації забезпечувалось дотримання основного завдання – встановлення
єдиного порядку документування і роботи з документами в апараті районної
державної адміністрації відповідно до вимог Інструкції з діловодства.
За 2016 рік опрацьовано 3800 одиниць вхідної кореспонденції, 929 вихідних
документів, 705 проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, 57
питань (довідки), що виносились на розгляд колегії районної державної адміністрації
(видано 23 розпорядження).
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Відповідно до покладених на відділ завдань упродовж 2016 року підготовлено
12 протоколів засідань колегії районної державної адміністрації.
Відділом організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату
районної державної адміністрації організаційно забезпечено проведення єдиних днів
інформування населення. Щотижнево готувалися інформації про суспільно-політичну
ситуацію в районі та діяльність суб'єктів громадсько-політичного життя і місцевої
влади в районі.
У звітному періоді відділом економічного розвитку і торгівлі районної
державної адміністрації щомісяця опрацьовувалися і узагальнювалися надані
виконавцями програми економічного, соціального та культурного розвитку
Голопристанського району на 2016 рік та матеріали, які надавалися Департаменту
економічного та регіонального розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.
Проводився моніторинг середніх роздрібних цін на основні продовольчі товари
на підприємствах торгівлі та щодекади подається інформація до Департаменту
економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрація.
В порівнянні з цінами на початку року зафіксовано ріст цін на хліб житній, борошно
пшеничне, крупи гречані, ковбаси варені, птиця. Значно виросли ціни на молочну
продукцію (молоко, сметану, масло вершкове, сир кисломолочний).
Разом з тим, знизилися ціни на макаронні вироби, рис, цукор, яйця та овочі.
Проводилося уточнення переліку об’єктів роздрібної торгівлі та громадського
харчування, що належить фізичним особам-підприємцям. Мережа торговельних
закладів представлена 352 об'єктами, 32 закладами громадського харчування, які
функціонують постійно. З початку року функціонують 15 нових торгових точок (села
Збур’ївка, Чулаківка, Нова Збур’ївка, Рибальче, Бехтери).
Проводилося вибіркове анонімне опитування 20 суб'єктів підприємницької
діяльності щодо оцінки роботи місцевих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування. Зведені таблиці по анкетах були надіслані Департаменту з питань
внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації.
У березні на пропозицію Лідерства в економічному врядуванні USAID
організовано вибіркове анкетування думок керівників підприємств і підприємців
щодо бізнес-клімату в районі.
Ведеться моніторинг інвестиційної діяльності району, зокрема вільних
земельних ділянок, придатних для впровадження інвестиційних проектів.
На звітну дату обліковується 21 земельна ділянка придатних для
запровадження інвестиційної діяльності, перелік яких висвітлений на офіційному
сайті районної державної адміністрації у рубриці "Економіка", в розділі "Інвестиції та
інновації".
Підготовлено та направлено до Департаменту інвестиційної, туристичнокурортної діяльності та промислової політики обласної державної адміністрації
перелік проблемних питань, розв'язання яких потребує залучення коштів міжнародної
технічної допомоги у 2017 році у розрізі галузей та сфер соціально-економічного
розвитку району. Перелік містить шість об'єктів у галузях охорони здоров'я, освіти та
у сфері дорожнього господарства.
За кошти міжнародної технічної допомоги у 2016 році в районі було
реалізовано:
- проект "Мобільна громадська приймальня – активізація громад сільського
населення" (можливості впливу сільських територіальних громад на формування та
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реалізацію місцевої політики, шляхом створення мобільної громадської приймальні
активізації сільського населення);
- проект "Публічний простір "Сороконіжка" (створення доступної території
відпочинку, спілкування і змістовного дозвілля для громади села Олексіївка).
Структурні підрозділи районної державної адміністрації та комунальні
установи, що фінансуються з районного бюджету, на сьогодні за власним рішенням
проводять допорогові закупівлі в електронній системі ProZorro з метою розширення
кола потенційних постачальників товарів та послуг, виконавців робіт.
Розпорядниками коштів станом на 01 січня 2017 року було оголошено
проведення 38 закупівель загальною очікуваною вартістю 6287,8 тис. гривень, з них
завершено 23 закупівлі, не відбулося 14 закупівель, 1 закупівля є активною.
Управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації
постійно проводився моніторинг кількості та якості сільськогосподарської техніки в
районі. Матеріально-технічна база Голопристанського району складається з тракторів
в кількості – 1631 одиниці, зернозбиральних комбайнів – 103 одиниці,
ґрунтообробних машин та посівних агрегатів – 1133 одиниць та 103 одиниці
дощувальної техніки.
Якщо проаналізувати по роках випуску, то парк зернозбиральної техніки
складається із 54 комбайнів, які були випущені з конвеєру заводу з 1972 по 1998 роки
включно, що становить 56% від загальної чисельності зернозбиральних комбайнів.
Згідно з нормами знос по основних фондах для зернозбиральних комбайнів
становить 8 років. Таким чином, зернозбиральних комбайнів випуску з 2004 по 2015
роки включно в районі налічується 32 одиниці, що становить 31%.
При такому технічному стані комбайнового парку неможливо виконувати
збиральні роботи в оптимальні агротехнічні строки.
Що стосується дощувальної техніки, то її налічується 103 одиниці, а саме: 66
одиниць ДДА – 100 та 30 одиниць "Фрегат" випуску з 1985 по 1988 роки включно,
решта 7 одиниць були випущені після 2000 року.
Згідно з нормами знос по основних фондах для дощувальної техніки становить
20 років.
У
районі
щорічно
оновлюється
матеріально-технічна
база
сільгосптоваровиробників.
Виробнича необхідність сільгосппідприємств призвела до придбання у 2016
році техніки за власні кошти. Господарства придбали 18 одиниць техніки на суму
12,159 млн. грн., втому числі 3 трактори, 1 зернозбиральний комбайн, 1
кормозбиральний комбайн, 3одиниці посівної техніки, 5 одиниць грунтообробної
техніки, 2 поливних агрегати, 2одиниці іншої техніки.
Управлінням соціального захисту населення та охорони здоров’я районної
державної адміністрації постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота
щодо призначення житлових субсидій та соціальних допомог, в тому числі учасника
АТО.
VІ. Організація проведення державних та професійних свят,
інших культурно-мистецьких заходів
У 2016 році в районі проведилися культурно-масові заходи: урочистості та
концертно-поздоровчі програми до державних та професійних свят, фестивалі.
Відділом культури районної державної адміністрації спільно з іншими
структурними підрозділами районної державної адміністрації проведено:
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01- 14 січня
08 січня

22 січня
29 січня
15 лютого
06 березня
10 березня
08 квітня
26 квітня
квітень

08 травня
09 травня
20 травня

31 травня
03 червня
22 червня
28 червня

- новорічні дитячі ранки, колядки, щедрівки та ін.
- на базі Голопристанського районного Будинку культури за
ініціативи благочинного Голопристанського району, протоієрею
Святодухівського Храму отця Володимира Будніка силами релігійних
колективів та колективів клубних закладів району проведено
відкритий фестиваль духовної музики "Різдвяна зоря"
- в актовій залі Голопристанської районної державної адміністрації
було організовано і проведено урочистості, присвячені Дню
Соборності України.
- спільно з міськвиконкомом Голопристанською районною
державною адміністрацією було організовано і проведено заходи,
присвячені Дню пам'яті Героїв Крут
- заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав
- Міжнародний жіночий день. На базі Голопристанського районного
Будинку культури відбулась концертно-поздоровча програма,
присвячена Міжнародному жіночому Дню
- Шевченківські дні. Організовано і проведено в усіх клубних
закладах та бібліотечних установах урочистості, присвячені Дню
вшанування пам'яті Т.Г. Шевченка.
- на базі Чулаківського сільського Будинку культури імені Івана
Івановича Аверіна організовано і проведено урочистості, присвячені
50-річчю Чулаківської дитячої школи мистецтв
- спільно з міськвиконкомом підготовлено і проведено урочистості з
нагоди 30-річчя Чорнобильської трагедії
- з нагоди святкування Міжнародного Дня хореографії було
організовано низку заходів, а саме: на базі Голопристанського
районного Будинку культури проведено творчі звіти зразкового
дитячого хореографічного ансамблю "Райдуга" Голопристанського
районного
Будинку
культури,
аматорського
народного
хореографічного ансамблю "Сюрприз" Голопристанської гімназії та
аматорського
хореографічного
ансамблю
"Фортуна"
Голопристанської районної дитячої школи мистецтв
- заходи до Дня пам'яті та примирення
- урочистості до Дня Перемоги
-Спільно з дирекцією Таврійської дитячої музичної школи відділом
культури Голопристанської районної державної адміністрації було
організовано і проведено на базі Таврійського сільського клубу
урочистості, присвячені 35-річчю Таврійської дитячої музичної школи
- базі Круглоозерського счільського будинку культури організовано і
проведено міжсільський фестиваль дитячої та юнацької творчості
"Зіронька моя", присвячений Міжнародному Дню захисту дітей
- районний фестиваль дитячої творчості "Чарівна кладочка"
- мітинг до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні
- організовано і проведено урочистості з нагоди 20-річчя Конституції
України, майстри декоративно-ужиткового мистецтва історикорозважального комплексу "Зелені хутори Таврії" взяли участь в
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урочистостях з нагоди Дня Конституції України у селі Республіканець
Бериславського району, на землях Каменської Січі
- з метою пропаганди бандурного мистецтва та розвитку культури на
базі Скадовського районного Будинку культури проведено Х дитячий
фестиваль бандуристів "Таврійські зустрічі". Організатори фестивалю
– управління культури Херсонської обласної державної адміністрації
та відділ культури Голопристанської районної державної
адміністрації. Аматорський народний ансамбль бандуристів
"Тавричанка" Таврійської дитячої музичної школи взяв активну
участь у проведенні зазначеного фестивалю
- у залі засідань Голопристанської районної ради проведено
урочистості з нагоди Дня Прапора та Дня незалежності України. На
святі звучали пісні у виконанні Галини Маменко, Ігоря Гулого та
Ельвіри Ротонос;
- аматорський народний ансамбль "Тавричанка" Таврійської ДМШ та
дитячий
зразковий
хореографічний
ансамбль
"Райдуга"
Голопристанського РБК взяли участь у святковому концерті на
обласному святі Дня незалежності України у м. Херсоні
- традиційно у всіх 28 навчальних закладах району відбулися святкові
заходи до Дня знань, після чого проведено перші уроки на тему
"Україна – єдина країна"
- відділом культури Голопристанської районної державної
адміністрації спільно з Круглоозерською сільською радою
організовано і проведено фінал фестивалю українського слова
"Відлуння душі" пам’яті Наталі Коломієць на базі Круглоозерського
сільського будинку культури (понад 230 учасників фестивалю)
- проведено прогулянку на катері річкою Конкою "Прекрасні
краєвиди Таврійського краю" для дітей пільгових категорій та
обдарованих
учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів
Голопристанського району. В заході взяли участь 230 дітей
- з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту в навчальних
закладах району проводилися заходи у рамках Всеукраїнського
Олімпійського тижня, в якому взяли участь учні різних вікових
категорій під керівництвом педагогічних колективів шкіл, вихованці
дитячо-юнацької спортивної школи, тренери, представники
спортивної громадськості району
- заходи до Дня партизанської слави
- на День бібліотекаря Голопристанська районна бібліотека провела
низку заходів з нагоди 95-річчя районної книгозбірні
- урочисті заходи до Дня Захисника Вітчизни
- мітинг з нагоди відзначення річниці визволення України від
фашистських загарбників
- урочистості та святковий концерт до Дня працівників сільського
господарства
- мітинг до Дня Гідності та Свободи
- заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій в
Україні на території Свято-Духівського храму в м. Гола пристань
- урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення Дня
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Збройних Сил України.
- мітинг за участю керівництва району, ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС та громадськості
- цикл новорічних та різдвяних свят

Голова районної
державної адміністрації

Т.В. Гасаненко

