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ВСТУП
Для досягнення основної мети − подальшого відновлення, стабілізації та
динамічного зростання усіх сфер економіки району, що є підґрунтям для
підвищення рівня життя мешканців Овідіопольського району, впродовж 2013
року спільні дії районної державної адміністрації, районної ради, сільських та
селищних рад були направлені на реалізацію основних пріоритетних
напрямів розвитку та вирішення проблемних питань економіки та соціальної
сфери Овідіопольського району.
Районною державною адміністрацією впродовж звітного періоду
проведено низку заходів, спрямованих на реалізацію вимог законів України,
актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативноправових документів, на розв’язання існуючих проблем, закріплення
позитивних зрушень в економіці району та забезпечення подальшого
соціально-економічного розвитку району. В звітному періоді вживались
заходи щодо сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні
питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних
територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 року
№ 650 «Про запровадження оцінки результатів діяльності Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій» за рівнем соціально-економічного розвитку серед
районів Одеської області Овідіопольський район за січень-вересень 2013
року посів загальне 1 місце.
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1.
Фінансовий стан
В цілому по району за 2013 рік надійшло податків і зборів (без офіційних
трансфертів) в сумі 149 254,5 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 122 340,1 тис.грн.,
до спеціального фонду – 26 914,4 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2012 року
темп росту склав 100,2% або +237,9 тис.грн.
Загальний фонд зведеного бюджету виконано на 103,4%, при плані 118 261,2
тис.грн. фактично надійшло 122 340,1 тис.грн., перевиконання складає 4 078,9 тис.грн. Темп
росту до минулого року складає 105,8%, або на 6 751,9 тис.грн. більше.
До загального фонду районного бюджету (без трансфертів) надійшло 46 876,9 тис.грн.
Виконання планових призначень за 2013 рік склало 105,4%, додатково отримано 2 416,5
тис.грн. До відповідного періоду 2012 року зростання на 3 821,2 тис.грн., або на 8,9%.
За 2013 рік 13 рад виконали доходну частину загального фонду бюджету.
Найбільшого виконання за 2013 рік досягли такі ради як: Мар'янівська 129,5%
(+132,9 тис.грн.), Калаглійська 122,2% (+97,8 тис.грн.), Авангардівська 113,0%
(+2 624,3 тис.грн.).
Не виконали доходну частину загального фонду за 2013 рік такі ради як:
Новоградківська 83,5% (-56,2 тис.грн.), Овідіопольська 90,6% (-999,1 тис.грн.),
Доброолександрівська 91,1% (-47,0 тис.грн.), Великодолинська 92,5% (-576,3 тис.грн.),
Прилиманська 92,7% (-58,1 тис.грн.), Новодолинська 93,4% (-94,9 тис.грн.), Барабойська
96,8% (-17,2 тис.грн.).
Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (І кошик),
надійшли у сумі 70 159,3 тис.грн., при плані 67 408,5 тис.грн., виконання забезпечено на
104,1%, що більше планових призначень звітного періоду на 2 750,8 тис.грн.
Податок на доходи фізичних осіб - основне бюджетоутворююче джерело по
наповненню місцевих бюджетів Овідіопольського району. На надходження податку на
доходи фізичних осіб найбільше впливають показники, які характеризують заробітну плату,
а саме: обсяг середньомісячної заробітної плати, зростання фонду оплати праці, витрати на
оплату праці, підвищення мінімальної заробітної плати.
Податок на доходи фізичних осіб зведеного бюджету Овідіопольського району
виконаний на 104,0% до планових призначень на 2013 рік. При плані 67 275,0 тис.грн.,
фактично надійшло 69 992,3 тис.грн., перевиконання плану складає 2 717,3 тис.грн. В
порівнянні з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшились на 5 687,8
тис.грн. або на 8,8%.
Податок на доходи фізичних осіб районного бюджету виконаний на 105,1% до
планових призначень звітного періоду. При плані – 44 382,0 тис.грн., фактично надійшло –
46 661,5 тис.грн., перевиконання становить 2 279,5 тис.грн. Темп росту до відповідного
періоду 2012 року становить 108,8%, або на 3 791,8 тис.грн. більше.
Плата за реєстраційний збір районного бюджету за проведення державної реєстрації
юридичних та фізичних осіб-підприємців надійшла в сумі 22,3 тис.грн. Темп росту до
відповідного періоду склав -54,0%, або зменшення на 26,2 тис.грн.
Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик)
надійшли у сумі 52 180,8 тис.грн., при плані 50 852,7 тис.грн., виконання забезпечено на
102,6%, або на 1 328,1 тис.грн. більше.
По платі за землю фактично надійшло коштів у сумі 49 109,5 тис.грн., при плані
48 404,3 тис.грн., виконання плану забезпечено на 101,5%, перевиконання склало 705,2
тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2012 року ці надходження збільшились на
1 412,8 тис.грн., або на 3,0%.
Податок на прибуток при плані на 2013 рік 60,3 тис.грн. фактично надійшло в сумі
128,8 тис.грн., виконання більше планових призначень у 2,1 рази. Темп росту до
відповідного періоду минулого року становить -63,0%, або менше на -219,5 тис.грн., це
пов’язано з тим, що з 01.01.2013 року функції по видачі свідоцтв від комунального
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підприємства передані реєстраційній службі, яка не є підприємством комунальної власності,
а також довідки для нотаріусів при продажу будівель не надаються.
Частина прибутку комунальних підприємств за 2013 рік надійшла в сумі 68,6 тис.грн.,
при плані 67,6 тис.грн. виконання становить 101,5%, перевиконання становить 1,0 тис.грн.
Темп росту до відповідного періоду минулого року 32,4%, або більше на 16,8 тис.грн.
Місцевих податків і зборів при плані на 2013 рік 1 046,4 тис.грн. фактично надійшло в
сумі 1 106,3 тис.грн., виконання складає 105,7%. Темп росту до відповідного періоду
минулого року 8,1%, або більше на 83,0 тис.грн.
Фіксований сільськогосподарський податок надійшов у сумі 235,5 тис.грн., при плані
224,2 тис.грн. виконання становить 105,0%. Темп росту до відповідного періоду 2012 року
склав -25,6%, або менше на 81,2 тис. грн. у зв’язку зі зменшенням площ оподаткування, а
саме ТОВ «Трофімова» Молодіжненська с/р.
Плата за оренду майна комунальної власності надійшла у сумі 354,4 тис.грн., при
плані 344,2 тис.грн. виконання становить 103,0%, додатково отримано 10,2 тис.грн. Темп
росту до відповідного періоду
2012 року склав 23,9%, або більше на 68,3 тис.грн.
Дотація з районного бюджету місцевим бюджетам на утримання бюджетних установ
за 2013 рік перерахована в сумі 10 333,4 тис.грн., що становить 100,0%.
Водночас селищними та сільськими радами виконались зобов’язання перед районним
бюджетом та перераховано субвенцію на проведення видатків по виконанню районних
програм в сумі 11 650,0 тис.грн., в тому числі:
Найменування рад
Авангардівська с\р
Великодолинська с\р
Таїровська с\р
Дальницька с\р
Кароліно-Бугазька с\р
Молодіжненська с\р
Новодолинська с\р
Прилиманська с\р
Сухолиманська с\р
Разом

План на
2013 рік
5 400,0
1 200,0
1 600,0
1 800,0
100,0
1 100,0
200,0
200,0
50,0
11 650,0

Факт за
2013 рік
5 400,0
1 200,0
1 600,0
1 800,0
100,0
1 100,0
200,0
200,0
50,0
11 650,0

% виконання
до плану
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Відхилення до
плану (+;-)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Спеціальний фонд зведеного бюджету виконано на 120,9%, при плані
22 265,3 тис.грн. фактично надійшло 26 914,4 тис.грн., перевиконання складає
4 649,1 тис.грн. Зменшення до минулого року на 19,5%, або - 6 514,0 тис.грн.
Основними бюджетоутворюючими джерелами спеціального фонду по наповненню
місцевих бюджетів Овідіопольського району за 2013 рік були єдиний податок, кошти від
продажу землі та власні надходження бюджетних установ.
Єдиний податок зведеного бюджету за 2013 рік надійшов у сумі 14 041,1 тис.грн.,
виконання планових показників (план –12 814,3 тис.грн.) складає 109,6%, або додатково
отримано 1 226,8 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на
25,6%, або на 2 863,7 тис.грн.
В той же час по деяких радах є невиконання планових призначень, а саме:
Мар'янівської 89,0% (-11,5 тис.грн), Таїровської 96,1%(-122,3 тис.грн). Найбільше
перевиконання по таких радах як: Новоградківська 59,5%, Новодолинська 38,2%,
Дальницька 37,0%, Молодіжненська 28,5%, Петродолинська 28,2%, Миколаївська 26,2%.
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Кошти від продажу землі за 2013 рік надійшли у сумі 2 252,1 тис.грн., при плані 2 698,6
тис.грн., виконання забезпечено на 83,5% або менше на -446,5 тис.грн.
Власні надходження бюджетних установ за 2013 рік надійшли у сумі 5 029,9 тис. грн.,
при плані 5 748,8 тис. грн., виконання забезпечено на 87,5%.
Податковий борг по податках до Зведеного бюджету станом на 01.01.2014 року
становить 14002,0 тис. грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився
на 1 395,1 тис. грн.
Податковий борг по податках до Державного бюджету станом на 01.01.2014 року
становить 8 029,8 тис. грн. та в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився
на 2 377,6 тис. грн.
Податковий борг по податках до Місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року
становить 5 972,1 тис. грн., та в порівнянні з відповідним періодом минулого року
збільшився на 982,4 тис. грн.
Динаміка недоїмки по платежах до бюджету
Недоїмка, тис. грн.
До зведеного бюджету
До державного бюджету
До місцевого бюджету

Станом
на 01.01.2013 р.
15 397,1
10 407,4
4989,7

Станом
на 01.01.2014 р.
14 002,0
8 029,8
5972,1

Темп росту\
зниження (%)
-9,1
-22,8
19,7

Підприємствам, які мають великі суми заборгованості до бюджету району виноситься
Постанова Одеським окружним адміністративним судом про стягнення податкового боргу за
рахунок майна підприємства або стягнення коштів з рахунків підприємства, та передається
справа до відділу державної виконавчої служби Овідіопольського районного управління
юстиції.
З боржниками, які мають незначні суми недоїмки постійно проводиться робота по
погашенню податкового боргу.
У 2013 році за рахунок вжитих заходів примусового стягнення в рахунок погашення
податкового боргу мобілізовано коштів:
- до зведеного бюджету – 5 088,2 тис.грн;
- до державного бюджету – 4 022,6 тис.грн.
Станом на 01 січня 2014 року заборгованість зі сплати страхових внесків до
Управління пенсійного фонду становить 56,73 тис. грн., що в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року менше на 78,1%.
Динаміка недоїмки по сплаті страхових внесків до Пенсійного фонду
Станом на 01.01.2013 р., Станом на 01.01.2014 р.,
тис. грн.
тис. грн.
259,09
56,73

Темп росту \ зниження, у %
-78,1

2. Сільське господарство
Рослинництво – галузь, яка є базовою складовою сільськогосподарського
виробництва, займає особливе місце в економіці району.
В районі функціонує 75 сільськогосподарських підприємств різних форм власності та
273 селянсько-фермерських господарств, які вирощують продукцію на площі 47,8 тис. га, із
них на зрошуваних землях 16,8 тис. га. Багаторічні насадження займають 4281 га, в т. ч. сади
– 1682 га, виноградники – 2527 га, із них відповідно в плодоносному віці – 1687 га.
Під урожай 2013 року було посіяно: озимої пшениці – 10970 га, озимого ячменю –
4324 га, озимого жита – 35 га, озимого ріпаку – 2595 га.
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Структура озимих
посівних площ під урожай 2013 року по
Овідіопольському району
Озима пшениця
62%

Озимий ячмінь і
жито
24%

Озимий ріпак
14%

Ярові зернові та зернобобові в сівозміні району представлені такими культурами як:
яровий ячмінь – 4701 га, овес – 113 га, кукурудза – 839 га, просо – 268 га, горох – 1690 га,
соняшник – 5609 га, картопля – 1209 га, овочеві культури – 2380 га, кормові культури – 3037
га.

Структура ярових посівних площ під урожай 2013
року по Овідіопольському району

Яровий ячмінь
24%

Кормові культури
15%

Соняшник
28%
Овочеві культури
12%
Овес
1%
Просо
1%

Кукурудза
4%

Картопля
6%

Горох
9%

З метою підтримки регіонального сільгосптоваровиробника, стабільного забезпечення
потреб населення області у хлібі та хлібобулочних виробах, недопущення цінових коливань
на сорти хліба, що користуються найбільшим споживчим попитом у регіоні,
Овідіопольський район реалізував Державному підприємстві «Куліндорівський комбінат
хлібопродуктів» 460 т зерна пшениці 2 класу.
На виконання завдань Програми «Зерно Овідіопольщини 2011-2015 роки»
сільгосппідприємствам
району
(СТОВ
«Агрофірма
Петродолинське»,
ТОВ «Новодолинський», ПрАТ «Перемога», СТОВ «Маяк», ПП «Сервіг», ТОВ «Золотий
Фазан» та ТОВ «Магік») була виплачена дотація на загальну суму 400 тис. грн.
Основна зернова культура – озима пшениця в 2013 році по району збереглась на
площі 10970 га. Валове виробництво зерна пшениці склало 42217 т при середній
урожайності 38,5 ц/га. Озимого ячменю зібрано на площі 4324 га, середня врожайність 33,5
ц/га, яровий ячмінь на площі 4701 га показав урожайність 20,8 ц/га.
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Овочівники району в кращі агрономічні терміни завершили посів овочевих культур,
висадку розсади. Всього в районі було посіяно 2380 га овочевих культур. В тому числі:
капусти–141га, моркви столової–122га, буряку столового– 107 га, помідорів – 525 га, цибулі
– 392 га, зеленого горошку – 252 га, інших овочів (перець, баклажани, квасоля, часник,
зеленні культури) – 599 га. Віддача овочевого гектара становить 184,2 ц/га.
В 2013 році по Програмі «Овочі Овідіопольщини – 2011-2015» господарствам
нараховано дотацію за вирощування овочевих культур в сумі 400,0 тис. грн.
Станом на 01.12.2013 року сільгосппідприємствами району з площі 1687 га винограду
зібрано 9132 т при середньорайонній урожайності 54,1 ц/га. Беззаперечними лідерами по
збору винограду є ТОВ «Шустов Агро» – 89,7 ц/га, ТОВ «Укр-Агро» – 79,2 ц/га, ТОВ
«Технолог» – 79,6 ц/га.
З технічних культур в 2013 році в районі було посіяно соняшнику 5609 га, валовий
збір якого склав 12900 т, середня урожайність становила 23 ц/га, (СТОВ «Маяк» 25,8 ц\га,
ТОВ «Україна – 2010» 25,3 ц/га).
Також зібрано зернової кукурудзи на площі 839 га, при валовому зборі 4705 т, і
середній урожайності 56,1 ц/га, (ТДВ «Чорноморець» 101 ц/га, СТОВ «Агрофірма
Петродолинське» 69,8 ц/га).
На виконання завдань по посіву озимих культур під урожай 2014 року
сільгосппідприємствами району підготовлено 19300 га ґрунту, закуплено 1400 т добрив. На
весь об’єм посіву закуплено протруйники, для проведення сортозмін придбано насіння еліти.
Станом на 01.01.2014 року в районі посіяно: озимої пшениці – 10213 га; озимого
ячменю – 5071 га; озимого ріпаку – 2795 га. Сільгосппідприємства завершили підготовку
ґрунту під посів ярових культур. Всього піднято зябу на площі 24,2 тис/га.
Тваринництво - значення цієї галузі визначається не тільки високою частиною її в
виробництві валової продукції, але і великим впливом на економіку сільського господарства
та на рівень забезпечення важливими продуктами харчування.
В районі розвиваються такі галузі: скотарство (виробництво молока і м’яса),
свинарство (одержання м’яса свиней). Всього в
скотарстві працюють чотири
сільськогосподарських підприємства:
СТОВ «Агрофірма Петродолинське», ТОВ
«Трофімова», ТОВ «Авангард – Д», Барабойський психоневрологічний будинок - інтернат, в
т.ч. два, які мають статус відповідно племінного заводу та племрепродуктора по
розведенню великої рогатої худоби
української червоної молочної породи, це
ТОВ «Авангард – Д» та СТОВ «Агрофірма Петродолинське».
Розведенням свиней в районі займаються СТОВ «Агрофірма Петродолинське»,
ТОВ «Трофімова», ТОВ «Авангард–Д» (має статус племінного репродуктора по розведенню
української м’ясної та червонопоясної спеціалізованної порід), Барабойський
психоневрологічний будинок - інтернат, ТОВ «Україна – 2010», ПрАТ «Перемога», ПП
«Тваринник», ТОВ «Промінь – 98», ФГ «Сім ург».
Програма підтримки тваринницької галузі – «Тваринництво Овідіопольщини 2011–
2015» фінансується з 2007 року, адже тваринництво є стратегічною галуззю за умови його
підтримки, створення умов для розвитку та стабілізації.
На виконання вищезазначеної програми в 2013 році на виплату дотації на фуражну
корову молочного напрямку з необхідним переліком документів звернулося 585 фізичних
осіб (1022 голови) та 4 сільгосппідприємства на 1016 голів. З районного бюджету для
фінансування програми було передбачено 650 тис.грн.
За січень-грудень 2013 року порівняно з січнем-груднем 2012 року у
сільськогосподарських підприємствах зменшилось виробництво молока – на 7,8 %
(43876 ц), загальний обсяг виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій
вазі) збільшився на 3,8 % і становив 6092 ц, збільшилось виробництво яєць на 12,5% (4457
шт).
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Від однієї корови (по середньому поголів’ю корів молочного стада) отримано 4314 кг.
молока, а в СТОВ «Агрофірма Петродолинське» та ТОВ «Трофімова» цей показник
становить 4626 та 4482 кг відповідно.
Станом на 1 січня 2014 року всього по району поголів’я великої рогатої худоби
збільшилось порівняно з 1 січнем 2013 року на 267 голів і становило 5047 голів, у тому числі
корів 2509 голів; свиней збільшилось на 357 голів (8322 голови), овець та кіз збільшилось –
на 105 голів (1469 голови).
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 342 від 23.04.2012 року «Про
затвердження Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених
переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету» з державного
бюджету спрямовуються кошти на підтримку галузі тваринництва шляхом здійснення
виплати спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження
молодняка великої рогатої худоби віком від 3 до 15 місяців. На 1 грудня 2013 року
сільськими та селищними радами було прийнято документів від 508 фізичних осіб на 792
голови молодняка великої рогатої худоби та всього нараховані 313,75 тис. грн.. державної
підтримки.
3. Промисловість
Промислова галузь району представлена широким спектром підприємств, а саме:
підприємствами з виробництва харчових продуктів, хімічної промисловості,
машинобудування та будівельної галузі. Важливе соціально-економічне значення для району
має харчова промисловість.
Згідно статистичного бюлетеня, за січень-листопад 2013 року промисловими
підприємствами району реалізовано продукції на 499 663,2 тис.грн. (2,2 % від загального
обсягу реалізованої промислової продукції області), що на 15,2 % більше в порівнянні з
відповідним періодом 2012 року.
Згідно оперативних даних виробництво промислової продукції у січні – грудні 2013
року у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилось по таким
показникам:
- свинина копчена на 28,6 %;
- ковбасні вироби з печінки у 1,9 рази;
- вироби ковбасні, крім виробів з печінки на 18,6 %;
- ковбаси сирокопчені на 27,6 %;
- варені ковбасні вироби у 17,2 %;
- ковбасні вироби напівкопчені на 18,5%.
Збільшення виробництва деяких продуктів харчування відбулось за рахунок
збільшення попиту споживачів на окремі види продукції.
Також збільшилось виробництво будівельних матеріалів:
- бетону товарного на 55,2 % і становить 25,3 тис. т.;
- елементів конструкцій для житлового будівництва з цементу на 16,1 %.
Після двох з половиною років простою знову запрацював цегельний завод
ТОВ «Стройкераміка». Цегельний завод – одне з тих великих промислових підприємств,
який зміг у нелегкий кризовий час для економіки всієї країни, і нашого регіону зокрема, не
просто утриматися на плаву та продовжити свій активний розвиток, але й планує розпочати і
широку програму модернізації виробництва. Це один з найбільших інвестиційних проектів. З
початком його роботи, район займає лідируючі позиції в області з випуску цегли. Тут
випускатимуть екологічно чисту продукцію, яку зможуть експортувати до країн Євросоюзу.
Проектна потужність заводу – 30 млн. штук умовної цегли на рік. Разом з існуючою лінією
потужністю 20 млн. штук – це виведе завод до числа провідних виробників будматеріалів на
півдні України. Також випускатимуть камінь різних видів і розмірів. Сировинною базою
підприємства є родовище глини, розташоване у безпосередній близькості до заводу.
Технології виготовлення і основна сировина пройшли всі необхідні експертизи і отримали
сертифікати.
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№
з\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Динаміка виробництва продукції промисловими підприємствами
Овідіопольського району за 2013 рік
(по підприємствам основного кола, які надали згоду на обробку інформації)
Вироблено
Найменування
Одиницы
промислової
2012
2013
Темп росту\
виміру
продукції
рік
рік
зниження, %
т
14,0
18,0
128,6
Свинина копчена
Вироби ковбасні, крім
т
517,0
613,0
118,6
виробів з печінки
Вироби ковбасні з
т
14,0
40,0
285,7
печінки
Варені, сосиски,
т
464,0
544,0
117,2
сардельки
т
Ковбаси сирокопчені
29,0
37,0
127,6
Ковбасні вироби
т
27,0
32,0
118,5
напівкопчені
Вода мінеральна
тис. дал.
17,0
12,0
70,6
газована
Вода мінеральна
тис. дал.
14,0
11,0
78,6
негазована
Води з добавленням
тис. дал.
9,0
4,0
44,4
цукру
М'ясо птиці:солене,
т
20,0
копчене,сухе
т
3 140,0 2 425,0
77,2
Борошно
т
1 573,0
995,0
63,3
Корми для с/г тварин
т
291,0
147,0
50,5
Овочі консервовані
Виноградне вино сухе та
тис. дал.
288,8
202,3
70,0
кріплене
тис. дал.
33,0
13,6
41,2
Виноградне вино шипуче
Вермут та аналогічні
тис. дал.
14,6
напої
Елементи конструкцій
тис. куб. м
для житлового
18,0
20,9
116,1
будівництва з цементу
тис. т
16,3
25,3
155,2
Бетон товарний
млн.шт.ум.од.
0,7
0,5
71,4
Блоки з бетону
т
919,0
664,9
72,4
Вироби з пластмаси
шт
45 392,0 30 219,0
66,6
Раковини та мийки

до
100
%
28,6
18,6
185,7
17,2
27,6
18,5
-29,4
-21,4
-55,6
-22,8
-36,7
-49,5
-30,0
-58,8
16,1
55,2
-28,6
-27,6
-33,4

На території району приватними підприємцями здійснюється виробництво
декоративної бетонної огорожі, цегли, столярних виробів, сучасної тротуарної плитки.
4. Сфера торгівлі та послуг
Загальний стан економіки країни, рівень платоспроможності населення впливають і на
сферу торгівлі та побутового обслуговування.
Зростання показників товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства, демонструють покращення ситуації в галузі торгівлі.
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Роздрібний товарообіг за січень-вересень 2013 року склав 566859,5 тис. грн., що на
35536,3 тис. грн. або 6,7 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року (роздрібний
товарообіг за січень-вересень 2012 року – 531323,2 тис. грн.).
Товарообіг торгової мережі за січень-вересень 2013 року склав 560937,7 тис. грн., що
на 36197,2 тис. грн. або 6,9 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року (товарообіг
торгової мережі за січень-вересень 2012 року – 524740,5 тис. грн.).
Роздрібний товарообіг ресторанного господарства за січень-вересень 2013 року склав
5921,8 тис. грн., що на 660,9 тис. грн. або на 10,0 % менше, ніж у відповідному періоді
минулого року (роздрібний товарооборот ресторанного господарства за січень-вересень
2012 року – 6582,7 тис. грн.).
5. Будівельна діяльність
Обсяг виконаних будівельних робіт за 2013 рік склав 371 003 тис.грн., що складає
8,9 % від загальнообласного обсягу таких робіт, та на 24,8 менше, ніж у відповідному
періоді минулого року.
За обсягами виконаних будівельних робіт серед районів та міст області
Овідіопольський район займає друге місце
Загальна сума видатків на виконання будівельних робіт установ соціальної сфери
з бюджету району за 2013 рік склала 5043,427 тис. грн.
Перелік
пріоритетних проектних робіт та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери,
обсяг виконання яких здійснювалися у 2013 році за рахунок коштів
районного бюджету розвитку
тис. грн.

№
з/п
1

1.

2.

3.
4.
7.
9.
10.
11.
13.

Заплановані
Найменування об’єкту
видатки
на 2013 р.
2
3
Освіта
Капітальний ремонт системи опалення
Прилиманської загальноосвітньої школи
727,811
І-ІІІ ступенів
Капітальний
ремонт
покрівлі
438,500
Овідіопольської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №2
Капітальний
ремонт
теплотраси
Овідіопольської загальноосвітньої школи
359,639
І-ІІІ ступенів №2
Капітальний
ремонт
Миколаївської
125,000
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Капітальний
ремонт
Надлиманської
287,814
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Капітальний ремонт Кароліно-Бугазької
100,828
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Капітальний
ремонт
покрівлі
298,950
Великодолинського НВК-ліцею
Капітальний ремонт системи опалення
297,276
Великодолинської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №2
Капітальний ремонт Молодіжненської
389,640
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Обсяг виконання
робіт

Залишок
видатків

4

5

727,740

0,071

438,076

0,424

345,9108

13,7282

123,35061

1,64939

85,9122

201,9018

100,2468

0,5812

298,43393

0,51607

89,1252

208,1508

116,2152

273,4248
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№
з/п
1
14.

16.

17.

20.

21.
22.

25.

26.

27.
28.

35.

38.

39.
40.

Найменування об’єкту

Заплановані
видатки
на 2013 р.
3

2
Капітальний
ремонт
покрівлі
217,951
Новоградківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в
Петродолинській загальноосвітній школі
160,000
І-ІІІ ступенів
Проектні роботи на реконструкцію
майстерень
в
Дальницькій
150,000
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Капітальний
ремонт
покрівлі
297,841
Мар’янівської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів
Капітальний
ремонт
будівлі
загальноосвітньої школи по вул. 40 років
306,759
Перемоги, 24 в смт Таїрове
Проектні роботи та реконструкція системи
газопостачання топкової
150,000
загальноосвітньої школи по вул. 40-років
Перемоги, 24 в смт Таїрове
Всього:
4308,009
Культура

Обсяг виконання
робіт

Залишок
видатків

4

5

217,89955

0,05145

47,9856

112,0144

150,000

0

290,9494

6,8916

125,286

181,473

15,000

135,000

3172,13129

1135,87771

Капітальний ремонт районного будинку
644,892
594,2646
культури «Слава» в смт Овідіополь
Коригування та експертиза робочого
проекту «Будівництво музичної дитячої
школи на 100 учнів в с. Новоградківка,
90,000
50,000
вул. Леніна, 57а, Овідіопольського
району»
Всього:
734,892
644,2646
Охорона здоров’я
Капітальний
ремонт
хірургічного
492,137
227,0316
відділення Овідіопольської ЦРЛ
Капітальний ремонт пологового будинку
2000,000
1000,000
Овідіопольської ЦРЛ в смт Овідіополь
Всього:
2492,137
1227,0316
Субвенція Йосипівській сільській раді
Капітальний
ремонт
вуличних
61,650
60,82872
водопровідних мереж по вул. Степова в с.
Йосипівка
Всього:
61,650
60,82872
Субвенція Доброолександрівській сільській раді
Капітальний
ремонт
дошкільного
дитячого
закладу
(ясла-садок)
597,654
557,63786
«Джерельце» в с. Доброолександрівка
Всього:
597,654
557,63786
Субвенція Миколаївській сільській раді
Капітальний
ремонт
водопровідної
61,400
61,400
насосної станції в с. Миколаївка
Капітальний ремонт водопровідних мереж
121,200
119,8368
по вул. Житомирська в с. Миколаївка
Всього:
182,600
181,2368

50,6274

40,000

90,6274
265,1054
1000,000
1265,1054

0,82128
0,82128

40,01614
40,01614
0
1,3632
1,3632
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№
з/п

Найменування об’єкту

1

2

44.

45.

47.

50.

51.

53.

56.

60.

61.

63.

Заплановані
видатки
на 2013 р.
3

Обсяг виконання
робіт

Залишок
видатків

4

5

Субвенція Барабойській сільській раді
Капітальний
ремонт
вуличних
138,800
132,592
водопровідних мереж по вулицях Зінченка
та Берегова в с. Барабой
Всього:
138,800
132,592
Субвенція Новодолинській сільській раді
Виготовлення робочого проекту на
будівництво та будівництво підвідного
водогону до с. Нова Долина від
205,200
195,04598
центрального
водогону
КП
«Ілічівськводоканал»
Всього:
205,200
195,04598
Субвенція Роксоланівській сільській раді
Капітальний ремонт артсвердловини по
134,800
132,355
вул. Центральна в с. Роксолани
Всього:
134,800
132,355
Субвенція Кароліно-Бугазькій сільській раді
Капітальний ремонт вуличних
47,400
47,349
водопровідних мереж по вул. Короленко в
с. Кароліно-Бугаз
Виготовлення проектно-кошторисної
документації на будівництво топкової
47,400
47,400
дитячого садка на 110 місць в
с. Кароліно-Бугаз
Всього:
94,800
94,749
Субвенція Мар’янівській сільській раді
Викуп та капітальний ремонт дитячого
500,000
150,000
садка в с. Мар’янівка
Всього:
500,000
150,000
Субвенція Калаглійській сільській раді
Капітальний ремонт вуличних
водопровідних мереж по вулицях Братів
120,300
39,538
Пироженка та вул..Суворова
Всього:
120,300
39,538
Субвенція Овідіопольській селищній раді
Капітальний
ремонт
вуличних
122,000
35,034
водопровідних
мереж
по
вул.
Ворошилова, Калініна та пров. Північний
Придбання
обладнання
для
каналізаційних насосних станцій в смт
76,5222
76,5222
Овідіополь
Всього:
198,5222
111,5562
Районна рада
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації, експертиза та реконструкція
частини існуючої будівлі військового
253,226
209,50476
комісаріату під розміщення ЦНАПу в смт
Овідіополь
Всього:
253,226
209,50476
Всього по району:
10022,5902
6908,47181

6,208
6,208

10,15402

10,15402
2,445
2,445

0,051

0
0,051
350,000
350,000

80,762
80,762

86,966

0
86,966

43,721

43,721
3114,11839
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Аналіз стану житлового фонду населених пунктів свідчить про те, що село потребує
інвестицій для побудови житлових будинків нового типу, придбання житла і, особливо,
подальшого розвитку інженерних мереж та підсобного господарства.
Важливим фактором вирішення цих завдань є реалізація районної Програми з
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», яка розроблена на
підставі відповідної регіональної програми. Це – довгостроковий організаційно-економічний
документ, орієнтований на створення відповідних житлових умов саме для сільського
населення району, в першу чергу – для молодих спеціалістів, молодих сімей, працівників
соціальної сфери села, сільськогосподарських формувань, обслуговуючих галузей, шляхом
надання довгострокових пільгових кредитів.
В 2013 році програму «Власний дім» було фактично профінансовано з районного
бюджету на загальну суму 230,0 тис. грн., а Фонд підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі, в свою чергу, покращив житлові та соціальні умови шляхом надання
довгострокових пільгових кредитів сім’ям Овідіопольського району на суму 490,0 тис. грн.
На сьогоднішній день, отримати довгострокові пільгові кредити бажають 9 сімей.
6. Архітектура та містобудування
Завершується робота по розробленню Схеми планування території Овідіопольського
району, яка знаходиться на остаточному етапі виконанні робіт. Після розгляду сільськими та
селищними радами Овідіопольського району, опрацювання зауважень, пропозицій та
рекомендацій нову схему, було розглянуто 04.12.2013 року на архітектурно-містобудівній
раді при управлінні містобудування та архітектури Одеської обласної державної
адміністрації. Овідіопольською районною державною адміністрацією було сплачено
виконавцеві робіт з розроблення Схеми планування території Овідіопольського району
ТОВ «АРХІКОН» за три етапи робіт з чотирьох - 267,00 тис.грн.
Овідіопольська районна державна адміністрація планує погасити кредиторську
заборгованість по розробленню аерофотознімання, оновлення і створення цифрової
векторної карти в масштабі 1:25000 на територію Овідіопольського району для розроблення
Схеми планування території Овідіопольського району у І-му кварталі 2014 року у розмірі
100.00 тис.грн.
На сьогоднішній день продовжується реалізація районної Програми розроблення,
коригування (оновлення) містобудівної документації Овідіопольського району на 2012-2015
роки. Дана програма покликана вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку
населених пунктів Овідіопольського району, раціонального використання ресурсів та
встановлення відповідного режиму забудови територій та спрямована на визначення
необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки
містобудівної документації до 2015 року. Згідно якої Росколанівською, Прилиманською,
Сухолиманською, Йосипівською, Мар’янівською, Миколаївською сільськими та
Овідіопольською, Великодолинською селищними радами Овідіопольського району ведуться
роботи щодо розробки генеральних планів відповідних населених пунктів.
В Доброолександрівській та Барабойській сільських радах було проведено виїзні
наради по роз’ясненню необхідності проведення робіт з розроблення генерального плану
населених пунктів.
Вживаються заходи щодо вирішення містобудівних та соціальних питань
територіальної громади с. Мізікевича. Таїровською селищною радою було прийняте рішення
від 03.12.2013 року за № 757-VІ «Про розроблення проекту внесення змін до детального
плану території
с. Мізікевича Овідіопольського району Одеської області, у зв’язку з
необхідністю уточнення положень генерального плану населеного пункту, визначення
планувальної організації, функціонального призначення і параметрів забудови земельних
ділянок, на яких планується розміщення дитячого навчального закладу, об’єктів
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транспортної інфраструктури та благоустрою території». Крім того Таїровська селищна
рада прийняла також рішення «Про розроблення генерального плану смт. Таїрове».
Рішенням Овідіопольської районної ради від 30 квітня 2013 року № 441 - VI
прийнято районну програму утворення містобудівного кадастру Овідіопольського району
Одеської області на 2013-2016 роки. В зв’язку з відсутністю коштів на фінансування заходів
програми, у районному бюджеті на 2013 рік, Овідіопольська районна державна адміністрація
звернулась до сільських та селищних рад Овідіопольського району з метою передбачення
коштів на 2014 рік та на наступні роки у місцевих бюджетах відповідних сільських та
селищних рад Овідіопольського району та запропонувала прийняти активну участь у
фінансуванні заходів з утворення та ведення містобудівного кадастру в Овідіопольському
районі.
7. Транспорт та зв’язок
За 2013 рік підприємствами автомобільного транспорту перевезено 189,6 тис. т вантажів,
вантажообіг склав 59,2 млн. т/км, що відповідно на 20,3 % та 10,9 % менше, ніж у відповідному
періоді минулого року.
Динаміка вантажних перевезень в Овідіопольському районі.
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Послугами автомобільного транспорту скористалися 1557,0 тис. пасажирів, що на
11,8% більше показника за 2012 рік. Пасажирообіг склав 85,6 млн.пас./км, що на 19,3 %
більше відповідного періоду минулого року.
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Динаміка пасажирських пе ре ве зень автомобільним транспортом загального
користування в Овідіопольському районі
тис. пасажирів
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З метою збереження транспортної інфраструктури населених пунктів району на
поточний ремонт доріг комунальної власності за 2013 рік використано коштів місцевого
бюджету 830,0 тис. грн.
В галузі зв’язку Овідіопольського району підприємством монополістом є ЦТП № 19
ОФ ВАТ «Укртелеком», яким за 2013 рік надано послуг зв’язку на загальну суму 3626,6
тис.грн., в тому числі населенню на суму 3012,0 тис.грн. Також послуги зв’язку надаються
ТОВ «Кросс-Овідій» та ССТ «Аіст»-територіальний партнер в Україні», який надає послуги
Інтернету.
8. Розвиток підприємництва
В районі станом на 01.01.2014 року зареєстровано 8127 суб’єктів підприємницької
діяльності, з них 2433 юридичних та 5694 фізичних осіб. Відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців» реєстрація суб’єктів
підприємницької діяльності здійснюється за принципом «єдиного вікна».
Динаміка реєстрації та припинення діяльності суб’єктів підприємництва в
Овідіопольському районі

зареєстровано
ліквідовано

за 2010
рік

за
2011
рік

134
39

126
72

за
2012
рік
Юридичні особи
-5,97
99
84,62
135

Темп росту\
зниження (%)

Темп росту\
зниження (%)

за
2013
рік

Темп росту\
зниження (%)

-21,43
87,50

159
459

60,6
2,4 рази

-6,69
-9,69

693
806

50,7
18,5

Фізичні особи
зареєстровано
ліквідовано

615
364

493
753

-19,84
106,87

460
680

Динаміка чисельності суб’єктів підприємництва
Овідіопольського району

Юридичні
особи
Фізичні
особи
ВСЬОГО

Темп
росту\
зниження
(%)

Темп
росту\
зниження
(%)

На обліку
станом на
01.01.2014

Темп
росту\
зниження
(%)

2481

-2,25

2433

-1,9

-3,94

5458

-6,64

5694

4,3

-2,51

7939

-5,31

8127

2,4

На обліку
станом на
01.01.2011

На обліку станом
на 01.01.2012

2514

2538

0,95

6086

5846

8600

8384

На обліку станом
на 01.01.2013
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З метою поліпшення умов ведення господарської діяльності на базі дозвільного
центру створено відділ надання адміністративних послуг районної державної адміністрації,
до якого протягом поточного року звернулось 356 суб’єктів господарювання. Видано 159
документів дозвільного характеру, зареєстровано 65 декларацій. Відмовлено у реєстрації
декларацій у 58 випадках.
Для розвитку і підтримки підприємницької ініціативи безробітних Овідіопольським
районним центром зайнятості здійснюється комплекс заходів для тих, хто бажає
започаткувати власну справу. Проводиться навчання з основ підприємництва, складання
бізнес-планів, а також надається фінансова підтримка у вигляді одноразової виплати
допомоги по безробіттю. У 2013 році фахову підготовку для зайняття підприємницькою
діяльністю пройшло 18 осіб.
З метою створення умов для покращення підприємницького клімату в районі
прийнято «Програму розвитку малого і середнього підприємництва в Овідіопольському
районі на 2013-2015 роки» та діє координаційна рада з питань вирішення проблем і сприяння
розвитку малого та середнього бізнесу. В рамках Програми підтримки малого
підприємництва в Одеській області на 2013-2015 роки реалізується проект з надання на
конкурсній основі фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого підприємництва з
обласного бюджету. Охочі підприємці району мають змогу подати потрібні документи до
конкурсної комісії та отримати грошову допомогу для здійснення підприємницької
діяльності.
9. Житлово-комунальне господарство
За січень-листопад 2013 року населенням району сплачено за житлово-комунальні
послуги 45 199,7 тис. грн. Рівень сплати населенням за житлово-комунальні послуги
становить 102,2 %.
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець листопада
2013 року становила 6 627,5 тис. грн.
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Динаміка заборгованості за житлово-комунальні послуги,
згідно статистичних даних
Сума заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг (тис. грн.)
Станом на
01.01. 2013 року

Станом на
кінець листопада 2013 року

У % до суми заборгованості
на початок року

7793,2

6627,5

85,0

Оплата населенням району житлово-комунальних послуг
за січень-листопад 2013 рку
Нараховано населенню до
Оплачено населенням,
Рівень оплати населенням,
сплати, тис. грн.
тис. грн.
у%
44216,4

45199,7

102,2

В районі діє 25 підприємств, в т.ч. 19 комунальних, які надають населенню житловокомунальні послуги з утримання житлових будинків і прибудинкових територій,
водопостачання, водовідведення, вивозу сміття та інші. Надання послуг здійснюється на
договірних засадах, угодами охоплено 92,0 % споживачів.
Недостатня матеріально-технічна база підприємств, відсутність кваліфікованих
кадрів, заборгованість і несвоєчасні розрахунки населення за надані комунальні послуги,
призводять до збиткової роботи підприємств.
Всі населені пункти району забезпечені централізованим водопостачанням: 14 з них
живляться від водонасосної станції «Дністер», а 12 – від підземних джерел водопостачання
(артсвердловин). Значна частина водопровідних мереж (понад 514 км) відпрацювала
нормативний строк експлуатації, що призводить до частих поривів і значної втрати води.
В районі розроблена та затверджена рішенням Овідіопольської районної ради від
07.02.2012 року № 240-VI «Програма водозабезпечення Овідіопольського району на 20122016 роки». На покращення водозабезпечення району за рахунок фінансування з
районного бюджету у 2013 році було заплановано кошти в сумі – 826,6 тис.грн., які
перераховані як субвенції сільським та селищним радам.
За звітний період виконані роботи:
- по виготовленню кошторисної документації та проведення експертизи на
будівництво водопровідних мереж по вул. Суворова в с. Калаглія та підвідного водогону до
с. Нова Долина;
- закінчено капремонт водомереж по вул. Короленка в с. Кароліно-Бугаз та по вул.
Степова в с. Йосипівна;
- капремонт артсвердловини в с. Роксолани по вул. Центральна, 60 та капремонт
водомереж в с. Миколаївка по вул. Житомирська;
- закінчено капремонт водопровідної насосної станції в с. Миколаївка;
-розпочаті роботи по капремонту вуличних водомереж в смт Овідіополь та водомереж
по вул. Зінченка в с. Богатирівка.
Затверджено рішенням Овідіопольської районної ради від 07.02.2012 року
№ 241-VI «Програму охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки на 2012-2016 роки». На покращення водовідведення
району за рахунок фінансування з районного бюджету у 2013 році було заплановано кошти
в сумі – 50,0 тис. грн., які не використано через процедури закупівель за державні кошти
(тендер). Процедури закупівель закінчено в грудні 2013 року.
В 2013 році продовжувались роботи по реконструкції споруд очищення стічних вод
смт Таїрове та закінченню робіт по реконструкції споруд очищення стічних вод в смт
Великодолинське («Військове містечко»).
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Продовжується втілення альтернативних джерел енергії на території району – це
розробка проектів будівництва вітроелектростанцій на території Роксоланівської сільської і
Овідіопольської селищної радах (пілотний проект на 10 вітроустановок) та Йосипівської і
Мар’янівської сільських радах.
Проводиться пошук інвесторів для будівництва інноваційного біодинамічного
сміттєпереробного комплексу на території Новодолинської сільської ради, а також
закінчуються процедури по виділенню земельної ділянки Одеською обласною державною
адміністрацією консорціуму «Ментор-груп-Холдінг» (Румунія). Фірма має наміри здійснити
будівництво сміттєпереробного заводу за програмою «ECO-VERDE» «під ключ»,
забезпечити населені пункти спеціалізованими контейнерами під сміття, транспортними
засобами для його збирання та обладнати майданчики під контейнери.
По Програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства були
створені сприятливі умови щодо організації об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків та розвитку інституту управителів житлових будинків. В районі функціонує 8
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, такі як «Молодіжне», «Учгосп», «Бриз5», Бриз-7», «Байкал», «Успіх», «Колос», «Роксолани».
10. Демографічна ситуація
Темп природного руху населення за січень-листопад 2013 року характеризувався
зниженням на 76,1 % відповідно до показника за січень-листопад 2012 року. В порівнянні з
відповідним періодом 2012 року показник народжуваності впав на 4,1 %,а показник
смертності зріс на 8,8 %.
Природний рух населення Овідіопольського району у січні-листопаді 2013 року в
порівнянні з відповідним періодом 2012 року.
Усього
Темп росту\
зниження, у %
2013р.
2012р.
Кількість народжених, осіб
974
1016
-4,1
Кількість померлих, осіб
937
861
8,8
Природний приріст (скорочення)
37
155
-76,1
населення, осіб
Чисельність населення на 1 грудня 2013 року
по Овідіопольському району
наявне
постійне
населення населення
75274
75330
Усього по району
31557
31470
міські поселення
43717
43860
сільська місцевість
11890
11774
смт Овідіополь
3465
3472
смт Авангард
13387
13394
смт Великодолинське
2815
2830
смт Таїрове

11. Ринок праці та соціальний захист населення
Відповідно до статистичних даних середньомісячна заробітна плата штатних
працівників Овідіопольського району за листопад 2013 року становила 2657,0 грн., що на
6,3 % більше відповідного показника за листопад 2012 року (2499,0 грн.).
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Сума невиплаченої заробітної плати (з урахуванням економічно активних
підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також економічно неактивних
підприємств) на 1 січня 2014 року відсутня.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13.09.2010 року № 1024
«Про утворення районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної
плати та легалізації доходів» в районі утворена та діє комісія з питань погашення
заборгованості із заробітної плати та легалізації доходів. В 2013 році проведено 24 засідання
комісії, на які було запрошено 134 керівника підприємств.
Ситуація на ринку праці України характеризується постійним попитом на
кваліфікованих робітників з інструментом: слюсарів, токарів, фрезерувальників,
електрогазозварників, електромонтерів з ремонту та обслуговування устаткування, малярів,
мулярів, штукатурів тощо. Існує потреба у трактористах, водіях, продавцях, кухарях,
швачках, двірниках, прибиральниках, комірниках та підсобних робітниках. Постійний попит
мають медсестри, лікарі, інженери, IT-спеціалісти.
На початок 2013 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 510
незайнятих осіб, протягом року зареєстровано 464 особи, з яких 207 осіб працевлаштовано.
Для громадян Овідіопольського району, кваліфікація яких не відповідає сучасним
вимогам ринку праці, проводилось профнавчання за професіями, які дають можливість
займатись індивідуальною трудовою діяльністю і на які є постійний попит на ринку праці.
Найбільшою популярністю серед безробітних користуються професії перукаря, обліковця
бухгалтерського обліку, водія, слюсаря з ремонту автомобілів, продавця. За 2013 рік
отримали фахову підготовку для організації підприємницької діяльності 18 осіб.
Станом на 01.01.2014 року Овідіопольський районний територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надає соціальні послуги особам, які
потребують сторонньої допомоги:
- 506 осіб – обслуговує відділення соціальної допомоги вдома;
- 511 осіб стоять на обліку у відділенні організації надання грошової та натуральної
допомоги.
Робітниками відділення соціальної допомоги вдома обслуговується 506 осіб, в тому
числі: 4 інваліди війни, 122 учасники війни, 26 сімей загиблих, 242 дітей війни. Їм надається
всіляка допомога по господарству: придбання продуктів харчування, предметів першої
необхідності, ліків, виклик лікаря, приготування їжі та багато інших соціальних послуг. В
територіальному центрі створений і успішно функціонує прокат засобів догляду за тяжко і
хронічно хворими ветеранами війни та праці.
В Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків Овідіопольського
району на обліку перебуває 185 інвалідів війни, 465 учасників бойових дій, 261 членів сімей
померлих (загиблих) ветеранів війни, 1014 учасників війни, 5718 дітей війни, 270 ветеранів
військової служби, 168 ветеранів органів внутрішніх справ, 6 реабілітованих осіб, 10 жертв
нацистських переслідувань, 623 багатодітні сім'ї, 355 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
З початку року інвалідам та дітям-інвалідам видано 113 направлень на забезпечення
технічними засобами реабілітації. Також видано 313 направлень на протезно-ортопедичні
вироби інвалідам, дітям-інвалідам та дітям до 18 років.
Виплачена готівка на придбання вугілля 2 інвалідам війни, 18 учасникам бойових дій,
45 учасникам війни, 7 членам сімей померлих ветеранів війни, 3 чорнобильцям, 2 ветеранам
військової служби, 47 багатодітним сім'ям, 9 сільським медичним та педагогічним
працівникам на пенсії. Виплачена готівка на придбання скрапленого газу 2 інвалідам війни,
18 учасникам війни, 44 учаснику війни, 5 членам сімей померлих ветеранів війни, 47
багатодітним сім'ям.
З початку року забезпечено санаторно-курортним лікуванням 8 ветеранів війни, в
тому числі: 2 інваліда війни, 5 учасників бойових дій, 1 учасник війни. Забезпечено
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санаторно-курортним лікуванням 6 інвалідів загального захворювання та 3 інвалідиспинальники.
Була виплачена компенсація на бензин, ремонт та технічне обслуговування 35
інвалідам на суму 4,7 тис. грн. та транспортне обслуговування 32 інвалідам, які перебувають
в черзі на автомобіль, на суму 5,3 тис. грн.
З початку року видані направлення на зубопротезування: 7 інвалідам війни,
9 учасникам бойових дій, 20 учасникам війни, 4 членам сімей померлих ветеранів війни, 77
ветеранам праці, 3 чорнобильцям, 2 почесним донорам, 6 інвалідам загального
захворювання, 2 ветеранам військової служби.
Було надано статус та видані посвідчення: інвалід війни - 20 чол., член сім'ї
померлого (загиблого) ветерана війни – 14 чол., ветеран праці - 109 чол., учасник війни – 13
чол., дитина війни – 78 чол.
Видані талони на проїзд по Україні 42 інвалідам війни, 36 учасникам війни, 21 члену
сім'ї померлого (загиблого) ветерана війни, 1 жертві нацистських переслідувань. Видані
талони на проїзд по СНГ 2 ветеранам війни.
На території Овідіопольського району 60 підприємств надають послуги пільговим
категоріям населення.
На обліку перебувають 355 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, грошову допомогу на харчування отримали 158 пільговиків на суму з
урахуванням заборгованості – 391,8 тис. грн. (заборгованість станом на 01.01.2013 року
складала – 45,62 тис. грн., на 01.01.2014 року становить 30,84 тис. грн.)
На виконання районної соціальної цільової програми «Милосердя в дії на 2011 –
2013 роки» для підтримки малозабезпечених верств населення витрачено з районного
бюджету 1921,81 тис. грн., в тому числі виплачено матеріальну допомогу 837 особам на
соціально побутові потреби та лікування, придбання медикаментів, проведення операцій та
на інші потреби на суму –716,41 тис. грн. 1 матері солдата, загиблого при виконанні
службових обов’язків в Афганістані профінансовано 3,65 тис. грн. Придбано 19 слухових
апаратів на суму 48,77 тис. грн. Придбано 8 санаторно-курортних путівок для лікування
ветеранів праці на суму 51,74 тис. грн. Надана цільова адресна допомога 26 хворим з
нирковою недостатністю на суму 42,33 тис. грн. Профінансовано 5 сімей, які виховують
трійню на суму 300,00 тис. грн. Придбано житло для багатодітної родини Свистун на
загальну суму 350,00 тис. грн. Профінансована підтримка 8 донорів району на загальну суму
1,22 тис. грн. Придбано 6 санаторно-курортних путівок для оздоровлення дітей-інвалідів,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на суму 57,22 тис. грн. Надані
пільги з оплати ЖКП 28 інвалідам по зору на загальну суму 26,81 тис. грн. Надана цільова
адресна допомога 36 учасникам бойових дій в Афганістані та бойових дій на території інших
держав на загальну суму 69,31 тис. грн. Надана фінансова підтримка 9 малозабезпеченим
сім’ям інвалідів на загальну суму 56,89 тис. грн. Надана фінансова підтримка 8 дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, багатодітних сімей, які виховують 5 і більше дітей на
загальну суму 42,06 тис. грн. Надана фінансова допомога багатодітній сім’ї Алексєєнко на
ремонт житла на загальну суму 52,48 тис. грн. Проведено поховання 3 незатребуваних осіб
на суму 3,24 тис. грн. Профінансовані заходи, пов’язані з військово-патріотичним
вихованням населення та відзначенням святкових дат на загальну суму 25,94 тис. грн.
Профінансовані заходи до Дня Перемоги на загальну суму 5,00 тис. грн. Профінансовані
заходи до Дня пам’яті Чорнобиля на загальну суму 0,41 тис. грн. Профінансована 1
громадська організація «Ветерани Овідіопольського району» на загальну суму 68,33 тис. грн.
Станом на 01.01.2014 року державну соціальну допомогу сім`ям з дітьми отримують
6474 сімей. З початку року нарахована і профінансована допомога в сумі 71398,222 тис. грн.
Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям станом на 01.01.2014 року
отримують 356 сімей. З початку року нараховано і профінансовано цього виду допомоги
на суму у розмірі 8820,110 тис. грн.
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Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, станом на
01.01.2014 року, отримує 570 сімей. З початку року нараховано і профінансовано цього виду
допомоги на суму у розмірі 6740,394 тис. грн.
Субсидією на оплату житлово-комунальних послуг щомісячно користується 707
сімей. З початку року субсидія на оплату ЖКП нарахована на суму 242,50 тис. грн.,
профінансовано з урахуванням заборгованості станом на 01.01.2014 року – 191,53 тис. грн.
(заборгованість минулого року складала – 44,96 тис. грн., станом на 01.01.2014р. становить
95,93 тис. грн.) З початку року субсидія на тверде паливо та скраплений газ нарахована на
суму 59,36 тис. грн., профінансовано з урахуванням заборгованості станом на
01.01.2014 року – 56,85 тис. грн. (заборгованість минулого року складала – 2,53 тис. грн.,
станом на 01.01.2014 р. становить 5,04 тис. грн.).
Управлінням соціального захисту населення за 2013 рік укладено 46 угод з
підприємствами надавачами послуг з оплати ЖКП, 12 угод з підприємствами надавачами
послуг телефонного зв’язку, 1 угода з авто перевізниками, 1 угода по перевезенню
залізничним транспортом пільгових категорій населення. Станом на 01.01.2014 року
нараховано пільг: з оплати ЖКП – 7282,25 тис. грн., профінансовано з урахуванням
заборгованості станом на 01.01.2014 року – 5212,95 тис. грн. (заборгованість минулого року
складала – 597,81 тис. грн., станом на 01.01.2014 р. становить 2667,11 тис. грн.); надані інші
пільги ветеранам ВВВ та праці, реабілітованим громадянам: нараховано – 287,30 тис. грн.,
профінансовано з урахуванням заборгованості станом на 01.01.2014 року – 243,55 тис. грн.
(заборгованість минулого року – відсутня, станом на 01.01.2014 р. становить 43,75 тис. грн.);
надані пільги на тверде паливо та скраплений газ: нараховано – 95,88 тис. грн.,
профінансовано з урахуванням заборгованості станом на 01.01.2014 р. – 97,81 тис. грн.
(заборгованість минулого року складала – 1,93 тис. грн., станом на 01.01.2014 р. відсутня);
абонплату нараховано – 138,16 тис. грн., профінансовано з урахуванням заборгованості
станом на 01.01.2014 року – 130,32 тис. грн. (заборгованість минулого року – відсутня,
станом на 01.01.2014 р. становить 7,84 тис. грн.); автоперевезення: нараховано – 200,00 тис.
грн., профінансовано з урахуванням заборгованості станом на 01.01.2014 року – 190,11 тис.
грн. (заборгованість минулого року – відсутня, станом на 01.01.2014 р. становить 9,89 тис.
грн.); перевезення залізничним транспортом: нараховано – 315,00 тис. грн. профінансовано з
урахуванням заборгованості станом на 01.01.2014 року – 305,19 грн. (заборгованість
минулого року – відсутня, станом на 01.01.2014 р. становить 4,88 тис. грн).
12. Охорона здоров’я
Для забезпечення медичної допомоги населенню в районі функціонує 24 заклади
охорони здоров’я, у тому числі: Центральна районна лікарня, 11 амбулаторій загальної
практики – сімейної медицини, 9 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів.
Крім того, функціонують 4 цілодобові фельдшерські бригади швидкої медичної допомоги: з
них при Центральній районній лікарні та по одній у смт.Великодолинське та в
с. Новоградківка.
Загальна сума видатків на лікувально-профілактичні заклади району за
рік склала 32766 тис. грн. Позабюджетних коштів залучено 2728,8 тис грн.
В центральній районній лікарні, протягом 2013 року, спрямовувались дії на
покращення рівня та якості надання медичних послуг жителям району. З метою забезпечення
достатнього запасу донорської крові протягом року донорами стали 219 осіб.
У 2013 році проведена велика робота по відновленню закладів охорони здоров’я за
рахунок бюджетних та залучених коштів. Так, на ремонт хірургічного відділення ЦРЛ з
районного бюджету було витрачено 227,0тис.грн., на капітальний ремонт пологового
будинку витрачено 1000,0 тис.грн.
Виконанню районних програм та комплексних заходів охорони здоров’я в лікувальнопрофілактичних закладах приділяється певна увага. В 2013 році на виконання державних
програм використано 63,0 тис. грн.
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Так на фінансування програми профілактики та лікування СНІДу в 2013 році
використано 33,0 тис. грн., з передбачених програмою – 33,0тис. грн.
Фінансування програми по боротьбі з туберкульозом за 2013 рік виконано 30,0
тис. грн., з передбачених програмою – 30,0тис. грн.
Фінансування програми проводилось переважно на придбання туберкуліну, флюорота рентгенплівки, дезінфекційні засоби, придбання реактивів для мікроскопії мазка,
мокротиння.
13. Освіта
Діяльність усіх органів влади у сфері освіти спрямована на якісну і доступну освіту,
всебічний розвиток науки, підвищення кваліфікаційного рівня педагогів, технічне
забезпечення та комп’ютеризацію навчальних закладів.
В мережі Овідіопольського району знаходиться 21 дошкільний навчальний заклад, з
них 19 ДНЗ функціонує, два дошкільних навчальних заклади непрацюють, це Марянівський
ДНЗ (ВАТ» Чорноморець», приватна форма власності), який потребує капітального ремонту
та Прилиманський ясла-садок закритий з 1995 року, знаходиться в аварійному стані.
Всього в районі станом на вересень 2013 року проживає 5892 дитини дошкільного
віку, у 19 дошкільних навчальних закладах функціонує 93 дошкільні групи де виховується
2191 дитина. Крім того, при загальноосвітніх навчальних закладах відкрито 11 груп
(211 дітей) для підготовки дітей 5-річного віку до школи, та охоплені соціальнопедагогічним патронатом.
В червні 2013 року після капітального ремонту
було відкрито 1 групу у
Петродолинському ДНЗ на 25 місць,а у вересні ще одну додаткову десяту групу на 20 місць в
Авангардівському НВК. Запрацював дошкільний заклад в ж/м «Радужний» Таїровської
селищної ради на 190 місць (за рахунок залучених коштів).
Майже всі дитячі садки району переповнені на 123 дитини у місті та 109 у селі. На
1 жовтня 2013 року 1082 дитини перебувають в черзі на влаштування у дошкільний
навчальний заклад.
Всі дошкільні навчальні заклади району знаходяться на бюджеті сільських та
селищних рад. В усіх ДНЗ району створені необхідні санітарно-гігієнічні умови для
виховання дітей.
У перспективі розвитку мережі дошкільних закладів Овідіопольського району
заплановано до кінця 2014 року збільшити кількість дітей дошкільного віку у дошкільних
навчальних закладах за рахунок: будівництва (добудова приміщень) Авангардівського НВК
на 100 місць - 4 групи та відкриття у Петродолинському ДНЗ ще 1 групи на 25 місць.
Протягом 2014 – 2015 років планується відкриття Надлиманського ДНЗ,
Мар’янівського ДНЗ, після викупу та капітального ремонту за рахунок районного та
місцевих бюджетів на 4 групи (100 місць) та повернення в мережу району дошкільних
навчальних закладів: Кароліно-Бугазський ДНЗ «Сонечко» на 6 груп 110 дітей (будівництво
буде здійснено за рахунок обласного бюджету), Великодолинський ДНЗ «Рябінушка» на
5 груп 120 місць (загальна площа розрахована на 12 груп - 210 місць).
З метою спрощення процедури вибору батьками дошкільних навчальних закладів,
забезпечення прозорості зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів та
унеможливлення проявів корупції, завершується робота по створенню єдиної бази даних
реєстрації дітей для влаштування до дошкільних закладів. Електронна система реєстрації
дошкільнят уже функціонує у смт Овідіополь Станом на 30 грудня 2013 року
в
електронному реєстрі очікує на вільне місце 134 заявки, непідтверджених 13 заявок.
Закриття та перепрофілювання дошкільних навчальних закладів в районі не
проводилось та не планується. Матеріальна база дошкільних закладів зберігається,
поповнюється за рахунок бюджетних, спонсорських коштів, батьківської допомоги та
завдяки зусиллям працівників дошкільних навчальних закладів.
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Відділ освіти Овідіопольської районної державної адміністрації здійснює керівництво
23 загальноосвітніми навчальними закладами, з яких 2 ЗНЗ – I ступеню, 18 ЗНЗ – I-III
ступенів, 2 НВК “Загальноосвітня школа I-III ступенів-гімназія”, 1 НВК “Загальноосвітня
школа I-III ступенів-ліцей”, Овідіопольський НВК «Загальноосвітня школа I-III ступенівгімназія»
При денних загальноосвітніх навчальних закладах здобувають освіту 7498 учнів, що
на 219 школярів більше, ніж у попередньому навчальному році. У вечірніх класах при
денних загальноосвітніх навчальних закладах здобувають загальну середню освіту 162 учні.
Таким чином, на початок 2013 – 2014 навчального року загальною середньою
освітою охоплено 7660 учнів.
Забезпечено поступовий перехід у старшій школі на профільне вивчення базових
дисциплін.
Так, у 2013 - 2014 навчальному році класи з профільним вивченням функціонують у
14 загальноосвітніх навчальних закладах. Профільним навчанням охоплено 463 учні, що
становить 62 відсотки від загальної кількості учнів 10 - 11 класів.
У районі створено 2 освітніх округа, а саме Прилиманський з технологічним профілем
навчання (швейні технології) та Овідіопольський онлайн-округ (накази відділу освіти від
26.12.2011 року «Про створення освітніх округів», від 31.08.2012 року «Про функціонування
Прилиманського освітнього округу в 2012-2013 навчальному році»). Разом з учнями 11-х
класів Прилиманської та Таїровської ЗОШ навчаються учні Новодолинської ЗОШ.
У період підготовки загальноосвітніх навчальних закладів до нового навчального
року проведено роботу по забезпеченню ефективного використання інформаційних,
мультимедійних та електронних засобів навчання, створення мережі інформаційного
забезпечення сфери освіти і запровадження інтерактивних методів навчання на базі
освітнього онлайн - округу Овідіопольського НВК-гімназії. Надання освітянським послугам
у районі нових можливостей, впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для
поетапного переходу до нового рівня освіти на основі зазначених технологій, реалізації
системи безперервної освіти, індивідуального навчання, підвищення якості освіти та
забезпечення рівного доступу до освіти для всіх верств населення стало пріоритетним
завданням розробленої відділом освіти Районної соціальної цільової програми
«Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів Овідіопольського району» на 20122015 роки, затвердженої рішенням сесії Овідіопольської районної ради від 26 липня 2012
року № 294-V. Результат виконання програми – забезпечення навчальних закладів сучасними
технічними засобами навчання.
Важливим аспектом комп'ютеризації навчально-виховного процесу є використання
сучасних мультимедійних комплексів. Такою технікою забезпечені 23 загальноосвітні
навчальні заклади. Всі загальноосвітні навчальні заклади району мають свої веб-сайти. У
2013-2014 навчальному році планується створення веб-сайтів усіх дошкільних та
позашкільних навчальних закладах.
З метою оптимізації освітньої мережі, забезпечення підвищення якості освіти у
Кароліно-Бугазькій ЗОШ продовжують роботу експериментальні профільні класи та класи
на базі ОНПУ (Одеський Національний політехнічний університет) та ОНАХТ (Одеська
Національна академія харчових технологій), Овідіопольському НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів-гімназія» - на базі ОНУ ім. І.І.Мечникова (Одеський Національний
Університет).
На базі Овідіопольського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів-гімназія» продовжує роботу Регіональний коледж підприємництва та соціальної
роботи, який функціонує при Одеському національному університеті ім.. І.І. Мечникова.
Учні загальноосвітніх навчальних закладів Овідіопольського району навчаються за
спеціальністю «Прикладна математика» та «Бухгалтерський облік».
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В усіх загальноосвітніх навчальних закладах навчання ведеться українською мовою.
Великодолинський НВК-гімназія, Овідіопольський НВК-гімназія, Великодолинський НВКліцей працюють в двомовному режимі (українська та російська мови), що зумовлено
національним складом населення мікрорайонів цих шкіл.
У більшості шкіл району в 2013-2014 навчальному році введено вивчення російської
мови, як предмету. Згідно нового державного стандарту для учнів 2-го класу введено
вивчення предмету «Інформатика», для учнів 5-их класів вивчення другої іноземної мови.
Навчально-виховний процес в 2013-2014 навчальному році забезпечує 789 педагогів.
В усіх загальноосвітніх навчальних закладах організовано гаряче харчування
(сніданки), безкоштовним харчуванням забезпечено 3510 учнів, з них: 3265 учнів
початкових класів та 245 дітей пільгових категорій.
У 2013-2014 навчальному році забезпечено стовідсоткове підвезення учнів і вчителів
сільської місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів 14 шкільними автобусами.
В основному всі заклади освіти забезпечені педагогічними кадрами. Забезпечено
вчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведення конкурсів
педагогічної майстерності, стажування молодих спеціалістів. З метою підготовки
педагогічних кадрів для шкіл району кращі випускники шкіл отримують цільові направлення
для подальшого навчання у педагогічних вузах.
З метою забезпечення безперебійного функціонування закладів освіти району
протягом літа 2013 року проведено поточні ремонти всіх приміщень, харчоблоків,
спортивних залів та спортмайданчиків.
14. Культура
З загального фонду районного бюджету на утримання закладів культури за 2013
рік було виділено та освоєно 11936 151 тис.грн.
Мережа закладів культури району складає: 24 бібліотеки, 20 клубних закладів, 5 шкіл
естетичного виховання, історико-краєзнавчий музей. У закладах культури працюють 130
клубних формувань та гуртків художньої самодіяльності, з них 99 - колективів аматорського
мистецтва, 12 - колективів художньої самодіяльності із званням “народний” та зразковий:
хор «Райдуга», чоловічий хор «Гарт», ансамблі пісні «Джельсоміно», «Варіант», «Калина»,
«Мрія», хореографічний ансамбль «Барви», дитячий театр «Віват театр!», оркестр народних
інструментів Великодолинської дитячої музичної школи, оркестр духових інструментів
Овідіопольської районної школи духових інструментів, квартет саксафоністів «Престиж»,
дитячий ляльковий театр.
Надзвичайно активно працюють клуби за інтересами. Клуб для людей похилого віку
«А життя триває… » в Овідіополі, Новоградківці та Авангарді, клуб шанувальників
українського слова при центральній районній бібліотеці, інтелектуальний клуб «Пізнайко»
при районній дитячій та Калаглійській бібліотеках.
У районній дитячій бібліотеці, бібліотеках смт.Великодолинське, смт.Таїрове, та
Доброолександрівській бібліотеці працюють лялькові театри
Протягом 2013 року в районі проведено низку конкурсів, серед яких:
- конкурс на краще виконання творів серед учнів шкіл естетичного виховання району;
-районний конкурс літературно-музичних композицій, читців та малюнку назустріч до
200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка;
- районний фестиваль хореографічних колективів «Кришталевий черевичок»;
- фестиваль дитячої творчості «Світ казки»;
- фестиваль дитячої пісенної творчості «Осінні дзвіночки»;
-районний фестиваль військово-патріотичної пісні, декламації, хореографічних
постанов серед працівників клубних закладів району.
Учасники вокальної студії «Джельсоміно» взяли участь в таких конкурсах:
Всеукраїнський вокальний конкурс «Viva Festa Arkadia» - І, ІІ місця;
Міжнародний вокальний конкурс «Звездный олимп» - І місце;
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Міжнародний вокальний конкурс «Белый парус» - ІІ місце;
Міжнародний вокальний конкурс «Щасливі долоні» - І місце;
Міжнародний вокальний конкурс «На зустріч мрії» - диплом;
Міжнародний вокальний конкурс «Данко» - диплом;
- серпень 2013 р.:Міжнародний вокальний конкурс «Золотой ключик» - І місце;
-Міжнародний вокальний конкурс «Морская жемчужина» - диплом;
- жовтень 2013 року – Всеукраїнський конкурс «Viva Festa Arcadia»;
- грудень 2013 року – Всеукраїнський конкурс «Наслідники Утесова»;
- участь у роботі мистецької вітальні «Вінок Україні сплітаю з талантів рідного краю»
(Одеський обласний центр української культури). Овідіопольський район представляли
стипендіати голови райдержадміністрації, переможці Всеукраїнський конкурсів читців
Артем Костенко та Денис Петушенко;
-у листопаді 2013 року учасники художньої самодіяльності району взяли участь в
обласному фестивалі «Молодь-FEST».
-у листопаді 2013 року учасники зразкового хореографічного колективу «Барви» взяли
участь в ІV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії ім. Павла Вірського.
До новорічних та різдвяних свят проведено театралізовану виставу до Дня Святого
Миколая та відкриття Новорічної ялинки в смт Овідіополь, новорічні ранки спільно з
відділом освіти та сектором у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації, новорічні ранки для організацій району за участю учасників зразкового
дитячого театру «Віват театр!», новорічний ранок для дітей Овідіопольського районного
центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями.
У вересні 2013 року громада Овідіопольщини урочисто відзначила 90-річчя з дня
заснування Овідіопольського району, 220-річчя з дня народження Овідіополя та Дня врожаю,
в рамках якого пройшов І відкритий Всеукраїнський фестиваль духової музики, в якому
взяли участь колективи із Умані, Черкас, Вінниці, Одеси, Комінтерново, Татарбунар,
Овідіополя, конкурс коровая, конкурс вишиванок, виставка майстрів декоративноужиткового мистецтва.
У скарбничку району зробили свій внесок учасники художньої самодіяльності, які
приймали участь та перемагали у різноманітних конкурсах, серед яких:
- ІV-й Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль-конкурс сюжетної хореографії та
вокального мистецтва «Яскрава країна» в Одесі – 2013»;
- Всеукраїнський відкритий конкурс читців імені Тараса Шевченка (м.Київ);
- участь зразкового дитячого театру «Віват театр!» у ХVІ міжнародному фестивалі
дитячої творчості «Золотий Лелека» с. Рибаківка Миколаївської області;
- у листопаді 2013 року учасники зразкового хореографічного колективу «Барви» взяли
участь в ІV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії ім. Павла Вірського, та
багато іншого.
Велику роботу проводять бібліотеки району. Це просвітницька робота, направлена на
духовне оновлення нашого народу. У цікавих різноманітних формах торкаються нових, досі
невідомих, пластів історії.
У районному історико-краєзнавчому музеї проводяться екскурсії, різноманітні
заходи. Протягом 2013 року було проведено районний конкурс рефератів «Я знаю свій
край», організовано виставку «Світ прекрасного», проведено майстер-клас по писанкарству.
У вересні відбулася презентація Овідіопольського районного історико - краєзнавчого музею
«Історія краю у музейних експозиціях» у м. Одеса (виставкова зала «Степова Україна»).
У районі працюють 5 дитячих музичних шкіл з відділами: фортепіано, народних,
струнно-смичкових, духових інструментів, хорового та сольного співу, хореографії,
образотворчого та театрального мистецтва. Плідно працюють філії музичних шкіл в селах
Новоградківка та Чорноморка, селищі Таїрове. До спеціальних навчальних закладів у
2013 році вступило 11 учнів (Кароліно-Бугазька ДМШ – 5, Овідіопольська районна школа
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духових інструментів – 1,
мистецтв – 2).

Великодолинська ДМШ -3

Загальний контингент учнів ДМШ
Учні, які користуються пільгами

2011 р.
920
268

Овідіопольська районна школа
2012 р.
940
285

2013 р.
940
345

15. Фізична культура і спорт
В районі існує розширена мережа фізкультурно-спортивних закладів:
КП «Палац спорту ім. В.І. Дукова» з філіалом у с. Новоградківка, дві дитячо-юнацькі
спортивні школи, які мають 12 філій у населених пунктах району, 30 спортивних
майданчиків, стадіон на 1500 місць, стрілецький тир, 19 спортивних залів, 9 майданчиків з
тренажерним обладнанням.
Жителі району мають змогу займатись боротьбою дзюдо, гандболом, волейболом,
баскетболом, футболом, кульовою стрільбою, художньою гімнастикою, легкою атлетикою.
За 2013 рік в районі було проведено 27 різноманітних спортивних змагань: з
волейболу серед чоловіків та жінок, з баскетболу серед чоловіків, з міні-футболу, з
настільного тенісу, спартакіаду призовної та допризовної молоді та багато інших. Всі
призери нагороджені грамотами та кубками. Також Спортивні команди Овідіопольського
району приймали участь у обласних змаганнях.
Видатки на підготовку та проведення спортивних змагань з районного бюджету
за 2013 рік становили 165,0 тис. грн.
16. Молодіжна та сімейна політика
З метою підтримки творчих здібностей учнівської молоді 40 обдарованих дітей
району – учнів загальноосвітніх навчальних закладів, щомісячно отримували стипендію в
розмірі 280 грн., а 27 дітей із соціально-незахищених сімей – соціальну стипендію в розмірі
200 грн. За 2013 рік таких стипендій виплачено на суму 200,0 тис.грн.
В районі встановлено стипендії талановитим молодим спортсменам та їх тренерам.
Так, 15 спортсменів та 6 тренерів отримували щомісячно стипендії в розмірі від 850,0 до
2500,0 гривень (залежно від досягнень), всього було профінансовано в сумі – 250 тис. грн.
На території району проживає 798 багатодітних сімей, у яких виховується 3812 дітей.
З них 5 сімей у яких виховується трійні та 12 сімей в яких виховується вісім і більше дітей.
За 2013 рік видано 178 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 151 посвідчення дитини з
багатодітної сім’ї, що надає їм можливість користуватись пільгами, встановленими Законом
України від 19.05.2009 року № 1343-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань соціального захисту багатодітних сімей».
Багатодітним матерям Овідіопольського району, які народили та виховали до
восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому
законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї,
створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей,
формування високих духовних і моральних якостей згідно з Положенням про почесні звання
України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001,
присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”. На території району проживають 109
жінок, яким присвоєно Почесне звання «Мати-героїня».
Для забезпечення проведення оздоровчої кампанії у місцевих бюджетах
Овідіопольського району було передбачено кошти в сумі 2 984,6 тис. грн., в тому числі з
районного бюджету – 2 771,1 тис. грн., бюджетів сільських та селищних рад– 213,5 тис. грн.
Для дітей, що перебувають на диспансерному обліку, на базі дитячого відділення
центральної районної лікарні було організовано роботу профільного дитячого оздоровчого
табору “Ластівка” з тривалістю оздоровчої зміни у 21 день. В зазначеному закладі
оздоровлено 100 дітей.
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За рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності в дитячі заклади оздоровлення було направлено 389 дітей застрахованих осіб
Овідіопольського району. Обсяг фінансування дитячих путівок склав 1 291,196 тис. грн.
До МДЦ «Артек» з січня по вересень було направлено 45 дітей, до ДП УДЦ «Молода
гвардія» - 13 дітей, що перебувають під опікою громадян та обдарованих дітей.
Всього влітку 2013 року було заплановано оздоровити в стаціонарних дитячих
закладах 1200 дітей, фактично оздоровлено - 1990 дітей. З них, за рахунок :
- обласного бюджету – 30 дітей;
- районного та сільських бюджетів – 927 дітей;
- фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 389 дітей;
- за спонсорські кошти – 332 дитини;
- за кошти батьків – 312 дітей.
В т.ч. за підтримки сільських та селищних рад в стаціонарних таборах оздоровлено
148 дітей на суму 200,0 тис. грн.
З метою забезпечення змістовного відпочинку дітей було організовано роботу 25
таборів з денним перебуванням, у яких відпочило 3115 дітей шкільного віку та 19 дитячих
закладів праці та відпочинку при загальноосвітніх навчальних закладах району, у – 1065
дітей.
За підсумками проведення оздоровчої кампанії в літній період 2013 року
оздоровленням та відпочинком забезпечено 6170 дітей Овідіопольського району (84,4 %
від загальної кількості дітей віком від 7 до 16 років: 7279). Всі пільгові категорії дітей
забезпечено оздоровленням першочергово. З них:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 149;
- дітей-інвалідів – 64;
- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 1016;
- дітей, постраждалих від ЧАЕС - 53;
- талановитих та обдарованих дітей - 451 ;
- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села – 330;
- дітей, що перебувають на диспансерному обліку – 613.
Для забезпечення оздоровчої кампанії використано: з районного бюджету 2 млн. 831
тис. 400 грн., з обласного бюджету – 94 тис. 400 грн., з державного бюджету – 377 тис. 500
грн., з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 1 млн. 292 тис.
200 грн., позабюджетних коштів залучено 628 тис. 500 грн. Загальна сума фінансування
становить 5 млн. 224 тис.грн.
В службі у справах дітей Овідіопольської районної державної адміністрації ведеться
загальний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на
25.12.2013 року на первинному обліку в службі у справах дітей Овідіопольської районної
державної адміністрації перебуває 241 дитина-сирота та дітей, позбавлених батьківського
піклування, із них: 194 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування
перебувають під опікою /піклуванням в сім’ях громадян; 8 виховуються в прийомних сім'ях,
20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування виховуються в дитячих
будинках сімейного типу Одеської області; 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування виховуються в державних закладах Одеської області, 2 –
тимчасово влаштовано до родин потенційних опікунів/піклувальників.
Протягом 2013 року службою у справах дітей Овідіопольської районної державної
адміністрації виявлено 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
потребували влаштування.
В Овідіопольському районі функціонує 4 дитячих будинків сімейного типу та
6 прийомних сімей. Всі діти охоплені навчанням, забезпечені оздоровленням.
Станом на 25.12.2013 року у відділі усиновлення, опіки, піклування та розвитку
сімейних форм виховання служби у справах дітей Овідіопольської районної державної
адміністрації перебуває на обліку 6 сімей кандидатів в усиновлювачі.
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Постійно забезпечується робота з Єдиним електронним банком даних дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання
та Єдиним електронним банком даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
З метою запобігання бродяжництву, жебракуванню та профілактики негативних явищ
серед дітей продовжується практика проведення профілактичних операцій і рейдів по місцях
концентрації молоді щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед дітей
Протягом 2013 року проведено 39 рейдів, перевірено умови утримання та виховання 66
неповнолітніх/малолітніх дітей, які виховуються та утримуються в 79 сім’ях.
Протягом 2013 року за неналежне виконання батьківських обов’язків службою у
справах дітей Овідіопольської районної державної адміністрації підготовлено та передано до
Овідіопольського РВ ГУМВС України в Одеській області 27 листів щодо притягнення
батьків до відповідальності передбаченої чинним законодавством України, підготовлено та
передано до суду 16 позовних заяв щодо позбавлення батьківських прав.
17. Правопорядок
Постійна боротьба із злочинністю, правопорушеннями, зловживаннями, корупцією та
іншими негативними явищами – це щоденна праця працівників районного відділу міліції.
Головним завданням органів виконавчої влади є створення належних умов за рахунок
комплексного підходу розв’язання проблем фінансового і матеріального забезпечення
органів внутрішніх справ.
На виконання Програми протидії злочинності та посилення безпеки в 2013 році з
районного бюджету виділено 50,0 тис. грн.
Робота Овідіопольського РВ ГУМВС дозволила досягти деяких позитивних тенденцій
в динаміці та структурі злочинності, вдалось підвищити ефективність роботи на деяких
напрямках оперативно-службової діяльності.
Станом на 31.12.2013 р. зареєстровано 3183 кримінальних правопорушення з них: 90
особливо тяжких кримінальних правопорушень, 689 тяжких кримінальних правопорушень.
Розкрито 583 правопорушення
Узагальнені показники виявлених фактів правопорушень за 2013 рік
Вид правопорушення
Кількість зареєстрованих
(проведеної роботи)
правопорушень
Умисне вбивство (замах)
Умисні тяжкі тілесні ушкодження
Незаконне позбавлення волі або викрадання людини
Зґвалтування та замах
Грабіж
Розбій
Крадіжки
Шахрайство
Незаконне заволодіння АМТ
Незаконне поводження зі зброєю
Розшук злочинців
Встановлення місцезнаходження безвісно зниклих осіб
Встановлення особистості невпізнаних трупів
Боротьба з незаконним обігом наркотиків

20
8
2
2
51
18
1043
81
21
9
50
14
145
24

Овідіопольський район, який складається з 26 населених пунктів 20 сільських та
селищних рад з населенням 74944 обслуговує 27 дільничних інспекторів міліції та 4
помічника , що складає 2667 громадян на кожного дільничного.
Особовим складом сектору дільничних інспекторів міліції Овідіопольського РВ
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ГУМВС України в Одеській області за 2013 рік проведена робота, спрямована на покращання
криміногенної обстановки та розкриття злочинів, профілактики правопорушень, належне
забезпечення правопорядку.
Дільничними інспекторами особисто розкрито 138 злочинів загально – кримінальної
спрямованості, що на 48,4 % більше відповідного періоду минулого року. Взято участь у
розкритті 363 злочинів, що на 112,3 % більше відповідного періоду минулого року.
Направлено до оперативних служб 72 інформації кримінального характеру.
Співробітниками служби дільничних інспекторів міліції за 2013 рік складено 1977
протоколів про адміністративне правопорушення, що на 41,5 % більше відповідного
показника 2012 року.
Цей показник складається з таких видів протоколів:
- за дрібне хуліганство ст. 173 КУпАП – 161;
- за вчинення насильства в сім’ї ст. 173-2 КУпАП – 136;
- за куріння в невстановлених місцях ст. 175-1 КУпАП – 272;
- за порушення правил адміннагляду ст. 187 КУпАП – 75;
Одним з напрямків роботи дільничних інспекторів міліції є профілактика рецидивної і
побутової злочинності. Дільничні інспектори міліції в ході профілактичної роботи з раніше
засудженими встановили за ініціативою міліції адміністративний нагляд по п. «В» 22
особам та 2 продовжили.
Крім розкриття злочинів особовий склад сектору дільничних інспекторів міліції
займався своєю безпосередньою роботою по профілактиці підоблікового контингенту,
веденням прийому громадян на адміністративних дільницях.
Всього перебувають на обліку в Овідіопольському РВ ГУМВС 673 особи, з них:
раніше засуджених – 342; умовно засуджених – 207; адміннаглядних – 47; осіб, які вчинили
насильство в сім’ї - 123.
Для належної організації роботи сектору дільничних інспекторів міліції в населених
пунктах Овідіопольського району створені та існують 17 дільничних пунктів міліції, на яких
згідно наказу МВС № 550 2010 року проводиться прийом громадян (вівторок, четвер,
субота).
18. Земельні відносини
Рішенням районної ради № 624-V від 29.10.2010 року продовжено термін виконання
Програми раціонального використання та охорони земель в Овідіопольському районі до
2015 року, та внесено зміни до додатку щодо виконання нових видів робіт, а саме:
- реалізація заходів, передбачених Схемою землеустрою району і технікоекономічних обґрунтувань використання та охорони земель (залуження та заліснення земель,
рекультивація порушених земель на території району);
- здійснення заходів з інвентаризації земель та розмежування земель державної і
комунальної власності в межах та за межами населених пунктів.
З метою реалізації Закону України «Про розмежування земель державної та
комунальної власності» від 5 лютого 2004 року № 1457-IV на території Овідіопольського
району відділом Держкомзему завершено роботи по розмежуванню земель державної та
комунальної власності в межах 26 населених пунктів району. Загальна площа
розмежованих земель становить – 14787,8 га.
Рішенням Овідіопольської районної ради від 27.12.2012 року № 366 до п.4 додатку до
Програми раціонального використання та охорони земель в Овідіопольському районі
внесено зміни, якими передбачено наступне:
– проведення інвентаризації земель на території району;
– здійснення
заходів
по
нормативної
грошовій
оцінці
земель
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.
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Станом на 01.01.2014 р. роботи по нормативній грошовій оцінці земель населених
пунктів завершено, технічні документації затверджені рішеннями сільських, селищних рад
відповідно до Закону України «Про оцінку земель».
В Овідіопольському районі створена постійно діюча комісія з питань наповнення
державного та районного бюджету. На засіданнях комісії також розглядаються питання
перегляду діючих договорів оренди земельних ділянок з метою приведення їх у відповідність
до норм чинного законодавства.
19. Курортно – рекреаційний комплекс
За своїм туристично-рекреаційним потенціалом Овідіопольський район посідає одне з
провідних місць в області. Прибережна територія району близько 14 км. Особливість
економіко-географічного розташування, розвинута транспортна мережа, благодатні
природно - кліматичні умови, наявність пам’яток природи, архітектури, історії та культури
створюють сприятливі передумови для формування високорентабельної туристичнорекреаційної галузі.
Понад 69 туристичних об’єктів розташовуються на піщаних пляжах південного
Чорноморського узбережжя, в яких одночасно можливо розмістити понад 10 тисяч осіб. В
літній період послуги туристам і відпочиваючим надає біля 70 закладів харчування – кафе,
барів та торгівельних точок. Рекреаційна територія повністю каналізована та газифікована,
облаштована дорогами з твердим покриттям, постійно проводиться механічне прибирання
пляжної території.
З початку літнього курортного сезону мешканці району та гості Одещини отримали
можливість розважатися та відпочивати в одному з найбільших в Україні аквапарків, який
розташований в селищі Авангард. На території аквапарку є 14 гірок, найвища з яких 20
метрів, серед них є відомі у всьому світі гірки «Ракета» та «Центрифуга». На території
є ресторан, піцерія, дитячий майданчик. Аквапарк «Одеса» розрахований на 5 тисяч
відвідувачів
20. Інвестиційна діяльність
Іноземні інвестиції. За станом на 1 жовтня 2013 року загальна сума прямих
іноземних інвестицій в економіку району становила 164232,4 тис. дол. США.
В умовах дефіциту наявних ресурсів одним з пріоритетних завдань органів державної
влади та місцевого самоврядування є залучення як вітчизняних, так і додаткових іноземних
інвестицій в реальний сектор економіки.
З метою покращення рівня життя та соціального захисту громадян, зокрема:
створення нових робочих місць та залучення фінансових ресурсів, потрібних для сталого
соціально-економічного розвитку району, владою району ведеться робота щодо залучення
інвестицій в розвиток інфраструктури Овідіопольського району.
На даний час продовжують реалізацію 3 інвестиційні проекти:
1. Будівництво ВЕС потужністю 120 МВт на територіях Овідіопольської селищної і
Роксоланівської сільської рад;
2. Будівництво ВЕС потужністю 200 МВт на територіях Йосипівської, Мар`янівської,
Новодолинської сільських рад;
3. Побудова сміттепереробного заводу на території Овідіопольського району.
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Додаток І
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ОВІДІОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2013 РІК
Показники
Виробництво найважливіших видів
промислової продукції виробничотехнічного призначення
(за номенклатурою, що характеризує
спеціалізацію району)
Овочі консервовані
Борошно
Ковбасні вироби
Варені сосиски, сардельки
Вироби ковбасні, крім виробів з печінки
Корми для тварин
Вино виноградне сухе та кріплене
Бетон товарний
Раковини та мийки
Вироби з пластмаси
Валова продукція сільського
господарства
По всіх категоріях господарств у цінах 2010
року:
Зернові культури (у вазі після доробки)
Олійні культури, всього
у тому числі соняшник
ріпак
Картопля
Овочі і баштанні культури
Фрукти
Виноград
Всього:
Реалізація худоби та птиці (у забійній вазі)
Молоко
Яйця
Всього:
Виробництво основних видів
сільськогосподарської продукції
Зернові культури (у вазі після доробки)
Олійні культури, всього
у тому числі соняшник
ріпак
картопля
Овочі і баштанні культури
Фрукти
Виноград

Один.
виміру

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тис. дал.
тис.
тонн
шт.
тонн

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

Звітний період

Темп
росту\зниження,
%

Січеньлистопад
2012

Січеньлистопад
2013

291,0
2908,0
483,0
420,0
466,0
1332,0
266,6

147,0
2116,0
452,0
491,0
554,0
854,0
188,7

-49,5
-27,2
-6,4
16,9
18,9
-35,9
-29,2

14,4

22,7

57,6

45392,0
898,0

22365,0
646,9

-50,7
-28,0

2012 р

2013 р

42113
22466
22466
18439
90312
11051
17235
201616
7150,8
11843,6
1,86
18996,3

71799
51801
36663
15138
12182
67884
12525
18558
234749
7191
10814,2
2,04
18007

70,5
130,6
63,2
-33,9
-24,8
13,3
7,7
16,4
0,6
-8,7
9,7
-5,2

40986
7905
7905
18300
60000
5479
7653,9

69878
18377
12900
5477
12090
45100
6210
8241,4

70,5
132,5
63,2
-33,9
-24,8
13,3
7,7
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Показники

Реалізація худоби та птиці (у забійній
вазі)
Молоко
Яйця
Показники рівня життя і розвитку
соціальної сфери
Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств, які здійснюють діяльність з
роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства
в тому числі:
р/товарооборот підприємств торгової
мережі
р/товарооборот підприємств ресторанного
господарства
Роздрібний товарооборот підприємств на
одну особу
Забезпечення населення лікарняними
закладами у розрахунку на 10 тис. жителів
Забезпеченість населення амбулаторнополіклінічними закладами у розрахунку на
10 тис. жителів
Показники фонду оплати праці та
середньомісячної заробітної плати по
категоріях працюючих
Середньоспискова чисельність робітників і
службовців
Середньомісячна заробітна плата одного
середньооблікового штатного працівника за
листопад 2013 р.

Один.
виміру

Обсяг прямих іноземних інвестицій у
розрахунку на одиницю населення
наростаючим підсумком з початку
інвестування

Темп
росту\зниження,
%

тонн

586,7

590

0,6

тонн
тис. шт.

4763
4,0
Січеньвересень
2012

4349
4,4
Січеньвересень
2013

-8,7
10,0

тис. грн.

531323,2

566859,5

6,7

тис. грн.

524740,5

560937,7

6,9

тис. грн.

6582,7

5921,8

-10,0

грн.

7369,3

7681,0

4,2

ліжок

41,6

40,6

-2,4

відв. за
зміну

74,2

72,4

-2,4

2012 р.

2013 р.

чол.

18791

15183

-19,2

грн.

2499

2657

6,3

Січеньжовтень
2012

Січеньжовтень
2013

тис.дол.
США

-

164232,4

-

дол.
США

-

2249,3

-

Прямі іноземні інвестиції
Обсяг прямих іноземних інвестицій

Звітний період
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Динаміка кількості суб’єктів підприємницької діяльності
Один.
виміру

на
01.01.2013 р

на
01.01.2014 р

Темп росту\
зниження %

Кількість юридичних осіб

од.

2481

2433

-1,9

Кількість фізичних осіб

чол.

5458

5694

4,3

Показники

Основні показники ринку праці Овідіопольського району
Показники
Середньорічна чисельність населення
Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець
року), у відсотках до населення працездатного
віку
Кількість створених нових робочих місць в усіх
сферах економічної діяльності, всього
у тому числі:
- на діючих підприємствах
- зареєстровано підприємців-фізичних осіб
- кількість працівників, з якими підприємцямифізичним особами, що використовують
найману працю, укладено трудові договори

Один.
виміру

2012 рік

2013 рік

Темп
росту, %

чол.

73080

74944

5,8

%

0,2

0,2

0

місць

1646

1402

-14,8

місць
місць

654
523

419
546

-35,9
4,4

місць

469

437

-6,8

Основні показники розвитку транспорту і зв’язку
Показники
Розвиток транспорту
Довжина автомобільних шляхів загального
користування, всього
у тому числі з твердим покриттям
Обсяги вантажних перевезень
автомобільним транспортом
Обсяги пасажирських перевезень
автотранспортом загального користування
Кількість транспортних підприємств, з
них:
- вантажних
- пасажирських
Розвиток зв’язку
Доходи від послуг зв’язку, всього
в тому числі населенню

Один.
виміру

2012 рік

2013 рік

Темп
росту, %

км

447,0

447,0

0,0

км

228,6

228,6

0,0

тис. тонн

237,9

189,6

-20,3

тис. чол.

1392,4

1557,0

11,8

одиниць

13

13

0,0

одиниць
одиниць

10
3

10
3

0,0
0,0

тис. грн.
тис. грн.

4508,40
2902,8

3626,6
3012,0

-19,6
3,8
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Показники розвитку освіти
Показники

Один.
виміру

2012 рік

2013 рік

Темп
росту, %

одиниць

21

21

0

одиниць
одиниць

8
13

8
13

0
0

місць

1805

2040

13,0

місць
місць

905
900

905
900

0
0

чоловік

2102

2151

2,3

чоловік
чоловік

1142
960

1196
955

4,7
-0,5

%
%

67,3
67,0

68,5
68,0

1,8
1,5

одиниць

23

23

0

одиниць
одиниць

6
17

6
17

0
0

чоловік

7279

7498

3,0

3440
3839

3501
3997

1,8
4,1

788

789

0,1

322
466

329
460

2,2
-1,3

1. Дошкільні заклади освіти
Кількість дошкільних закладів, всього
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Кількість місць в постійних дошкільних закладах,
всього
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Кількість дітей у постійних дошкільних закладах всього
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Охоплення дітей постійними дошкільними
закладами (у % до загальної кількості дітей
відповідного віку) - всього
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості

%

2. Загальна середня освіта
Кількість денних загальноосвітніх навчальних
закладів, всього
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Кількість учнів у денних загальноосвітніх
навчальних закладах -

у тому числі:
у міських поселеннях
чоловік
у сільській місцевості
чоловік
Кількість учителів у денних загальноосвітніх
чоловік
навчальних закладах, всього
у тому числі:
у міських поселеннях
чоловік
у сільській місцевості
чоловік
Введення в дію загальноосвітніх навчальних
учнівських
закладів за рахунок усіх джерел фінансування,
місць
всього
у тому числі:
учнівських
у міських поселеннях
місць
учнівських
у сільській місцевості
місць
3. Інтернатні заклади освіти
Кількість дитячих інтернатних закладів, всього

одиниць

–

–

–

–

–

–

1

1

0
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Показники
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Кількість місць у дитячих інтернатних закладах,
всього
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Кількість вихованців у дитячих інтернатних
закладах, всього
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Із загальної кількості вихованців дитячих
інтернатних закладів кількість дітей-сиріт та дітей,
які залишились без піклування батьків, всього
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
4. Позашкільні навчальні заклади
Кількість закладів позашкільної освіти - всього
в них місць - всього
в них учнів та вихованців всього

Один.
виміру

2012 рік

2013 рік

Темп
росту, %

одиниць
одиниць

–
1

1

–
0

місць

114

114

0

місць
місць

–
114

–
114

–
0

чоловік

97

95

-2,1

чоловік
чоловік

–
97

–
95

–
-2,1

чоловік

30

21

-30,0

чоловік
чоловік

–
30

–
21

–
-30,0

одиниць
місць
чоловік

4
146
4081

4
147
4365

0
0,7
7,0

одиниць

1

1

0

одиниць

1

1

0

чоловік

383
160
120

354
140
131

-7,6
-12,5
9,2

30

31

3,3

5. Професійно-технічна освіта
Кількість професійно-технічних закладів, всього
у т.ч. філії
- з них заклади, які готують робітників з наданням
повної загальної середньої освіти
Загальна чисельність учнів, всього
Прийом, всього
Випуск кваліфікованих робітників, всього
Працевлаштування, всього (у відсотках до
загальної кількості випускників )

Показники розвитку установ охорони здоров’я
Показники
Кількість лікарняних закладів
у тому числі у сільській місцевості
Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних
закладів
у тому числі у сільській місцевості
Кількість лікарняних ліжок
у тому числі у сільській місцевості
Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення
у тому числі у сільській місцевості
Ємність амбулаторно-поліклінічних закладів

Один.
виміру
одиниць
-“-

2012 рік

2013 рік

2
–

1
-

Темп
росту, %
-50,0
–

одиниць

9

11

22,0

-“тис. ліжок
-“ліжок

8
0,3
–
41,6

8
0,3
40,6

0
0
–
-2,4

-“-

–

-

–

тис. відв.
за зміну

0,535

0,535

0
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Показники
у тому числі у сільській місцевості
Ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10
тис. населення
у тому числі у сільській місцевості
Кількість лікарів усіх спеціальностей
у тому числі у сільській місцевості
Кількість лікарів усіх спеціальностей на 10 тис.
населення
у тому числі у сільській місцевості
Кількість населення на одного лікаря
у тому числі у сільській місцевості
Кількість середнього медичного персоналу
у тому числі у сільській місцевості
Кількість середнього медичного персоналу на 10
тис. населення
у тому числі у сільській місцевості
Кількість населення на одного середнього
медичного працівника
у тому числі у сільській місцевості
Кількість ФАПів
у тому числі у сільській місцевості

Один.
виміру

2012 рік

2013 рік

Темп
росту, %

-“-

0,260

0,260

0

відвід.
за зміну

74,2

72,4

-2,4

-“-

61

61

0

чол.
-“-

128
32

131
31

2,3
-3,1

чол.

17

17,7

4,1

-“чол.
-“чол.
-“-

7
588
1344
308
49

7
564
1378
305
49

0
-4,0
13,5
-1,0
0

чол.

41

41

0

-“-

7

7

0

чол.

245

242

-1,0

-“-

847

872

2,9

одиниць

13

11

-15,0

-“-

11

11

0

Показники розвитку культури
Показники
Кількість масових та універсальних бібліотек,
всього
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Кількість закладів культури клубного типу,
всього
у тому числі:
у міських поселеннях
у сільській місцевості
Кількість дитячих шкіл естетичного
виховання
Кількість учнів у дитячих школах естетичного
виховання

Один.
виміру

2012 рік

2013 рік

Темп
росту %

одиниць

24

24

100,0

-”-”-

8
16

8
16

100,0
100,0

одиниць

20

20

100,0

-”-”-

5
15

5
15

100,0
100,0

одиниць

5

5

100,0

тис. чол.

0,9

0,9

100,0
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Додаток ІІ
ПЕРЕЛІК РАЙОННИХ ПРОГРАМ, ЯКІ ДІЯЛИ В2013 РОЦІ
Дата та номер
№
Профінансовано,
Назва програми
рішення районної
з/п
тис.грн
ради
Районна програма «Репродуктивне здоров’я Рішення районної ради
1 населення Овідіопольського району до 2015
від 24.04.2008 р.
20,0
року»
№ 278 – V
Рішення районної ради
Районна
соціальна цільова
програма
2
від 29.12.2010 р.
1918,6
«Милосердя в дії» на 2011-2013 роки
№ 36-VI
Районна програма «Архів – захист
Рішення районної ради
30,0
3 історичної пам’яті в Овідіопольському
31.01.2011р. № 51-VІ
районі на 2011-2015 роки»
Районна програма «Зерно Овідіопольщини – Рішення районної ради
4
400,0
2011 – 2015»
від 11.03.2011р. №75-VІ
Рішення районної ради
Районна програма «Овочі Овідіопольщини –
5
від 11.03.2011 р.
70,8
2011 –2015»
№74-VІ
Рішення районної ради
Районна
програма
«Тваринництво
6
від 11.03.2011 р.
553,5
Овідіопольщини – 2011-2015»
№72-VІ
Комплексна програма розвитку меліорації
Рішення районної ради
земель і поліпшення екологічного стану
7
від 26.10.2007 р.
0,0
зрошуваних угідь Овідіопольського району
№ 186-V
на період до 2015 року
Районна програма «Розвиток виноградарства Рішення районної ради
0,0
8 та виноробства Овідіопольського району на
від 24.12.2002 р.
№ 53 – ХХІV
2003-2015 роки»
Районна
програма
з
підтримки Рішення районної ради
9 індивідуального житлового будівництва на
від 26.12.2011 р.
230,0
селі «Власний дім» на 2012-2016 роки
№ 206 –VІ
Районна
програма
недержавного
Рішення районної ради
пенсійного
забезпечення
(додаткового)
10
від 12.02.2008 р.
0,0
працівників
бюджетної
сфери
№ 260-V
Овідіопольського району на 2008-2017 роки
Програма розвитку базової мережі закладів Рішення районної ради
11 культури і мистецтва Овідіопольського
від 26.12.2011 р.
73,4
району на 2012-2015 роки
№ 201 – VІ
Районна цільова Програма забезпечення
Рішення районної ради
профілактики
ВІЛ-інфекції,
лікування,
12
від 18.02.2010 р.
33,0
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
№ 538-V
хворих на СНІД на 2010-2013 роки
13

14
15

Районна
Програма
раціонального
використання
та
охорони
земель
Овідіопольського району до 2015 року

Рішення районної ради
від 24.04.2008 р.
№ 281-V

Програма
реформування
і
розвитку
житлово-комунального
господарства
Овідіопольського району на 2011-2015 роки
Програма підтримки розвитку місцевого
самоврядування в Овідіопольському районі

Рішення районної ради
від 20.10.2010 р.
№ 617-V
Рішення районної ради
від 29.12.2010 р.

355,0

0,0
150,0
42

№
з/п

16

17

18

19

20

21

22

Назва програми
на 2011-2014 роки
Програма протидії злочинності та посилення
громадської
безпеки
на
території
Овідіопольського району на 2011-2015 роки
Програма імунопрофілактики та захисту
населення Овідіопольського району від
інфекційних хвороб на 2011-2015 роки
Районна цільова
соціальна програма
розвитку
цивільного
захисту
Овідіопольського району на 2011-2013 роки
Районна комплексна програма «Освіта
Овідіопольського району» на 2012-2014
роки
Районна
програма
водозабезпечення
населених пунктів Овідіопольського району
на 2012 – 2016 роки
Районна Програма охорони довкілля,
раціонального використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки на 2012 – 2016 роки
Програма розвитку туристично-рекреаційної
території Овідіопольського району Одеської
області на 2012-2014 роки

23

Програма інформатизації Овідіопольського
району на 2012-2014 роки

24

Програма
зайнятості
населення
Овідіопольського району на 2012-2013 роки

25

26

27

28

29

30
31

Програма
зайнятості
населення
Овідіопольського району на період до 2017
року
Районна програма розроблення, коригування
(оновлення) містобудівної документації
Овідіопольського району на 2012-2015 роки
Районна
цільова
програма
протидії
захворюванню на туберкульоз на 2012-2014
роки
Районна комплексна програма «Здоров’я» на
2012-2014 роки

Дата та номер
рішення районної
ради
№ 30-VI
Рішення районної ради
29.09.2011р. №149-VІ
Рішення районної ради
від 29.12.2010 р.
№ 25 – VI
Рішення районної ради
від 26.07.2011р.
№143-VІ
Рішення районної ради
від 26.12.2011р.
№204-VІ
Рішення районної ради
від 07.02.2012р.
№ 240-VІ
Рішення районної ради
від 07.02.2012р.
№ 241-VІ
Рішення районної ради
від 07.02.2012р.
№ 242-VІ
Рішення районної ради
від 07.02.2012р.
№ 225-VІ
Рішення районної ради
від 07.02.2012р.
№ 236-VІ
Рішення районної ради
від 13.07.2013р.
№ 827-VІ
Рішення районної ради
від 07.02.2012р.
№ 243-VІ
Рішення районної ради
від 07.02.2012р.
№229-VІ
Рішення районної ради
від 07.02.2012р.
№ 231-VІ
Рішення районної ради
від 07.02.2012р.
№ 239-VІ

Програма
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства
в
Овідіопольському районі на 2012-2015 роки
Районна соціальної цільової програми Рішення районної ради
«Інформатизація
загальноосвітніх
від 26.07.2012
навчальних
закладів
Овідіопольського
№ 294-VІ
району» на 2012-2015 роки
Програма правової
освіти
населення Рішення районної ради

Профінансовано,
тис.грн

50,0

0,0

0,0

5891,1

1076,6

423,9

0,0

0,0

282,4

89,0

30,0

396,8

20,0

0,0
0,0
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№
з/п

Назва програми
Овідіопольського району на 2003-2013 роки

32

33

34

Програма підтримки малого підприємництва
в Овідіопольському районі на 2013 – 2015
роки
Районна
програма
підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів у 2013 році
Районна програма утворення містобудівного
кадастру Овідіопольського району Одеської
області на 2013-2016 роки

Начальник відділу економічного розвитку
і торгівлі районної державної адміністрації

Дата та номер
Профінансовано,
рішення районної
тис.грн
ради
від 15 квітня 2003 р.
№ 99 – ХХІV
Рішення районної ради
від 27 грудня 2012 р.
6,0
№ 363- VІ
Рішення районної ради
від 15 лютого 2013 р.
11,9
№ 393- VІ
Рішення районної ради
від 30 квітня 2013 р.
0,0
№ 441- VІ

В.В. Мурашко
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