Для досягнення основної мети - подальшого відновлення, стабілізації та динамічного
зростання усіх сфер економіки району впродовж 2011 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, забезпечення позитивної динаміки більшості
показників соціально-економічного розвитку впродовж року.
Підтвердженням цьому є загальне 1 місце Овідіопольського району за січеньвересень 2011 року за рівнем соціально-економічного розвитку серед районів Одеської області
за результатами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку:
2011 рік
Райони

Січень-березень

Січень-червень

Січень-вересень

Білгород-Дністровський

3

1

4

Біляївський

6

8

8

Комінтернівський

4

2

2

Овідіопольський

2

6

1

Фінансовий стан
Доходна частина місцевих бюджетів Овідіопольського району в цілому з урахуванням
міжбюджетних трансфертів виконана в сумі 280953,3 тис. грн., при плані 271186,5 тис. грн., що
складає 103,6 %, в тому числі: планові призначення по загальному фонду виконані на 103,6 %,
що складає 259800,8 тис.грн., по спеціальному фонду при плані 20304,5 тис.грн., фактично
надійшло коштів в сумі 21152,5 тис. грн., що складає 104,2 %.
До місцевих бюджетів району надійшло доходів без урахування міжбюджетних
трансфертів у сумі 118 742,6 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 104 840,0 тис. грн., або
112,8 % планових призначень (план – 92 942,0 тис. грн.), до спеціального фонду – 13 902,7 тис.
грн., або 120,6 % планових показників (11 528,9 тис. грн.).
Всі джерела, що формують загальний фонд бюджету Овідіопольського району, виконані
на 100 і більше відсотків. Податку на доходи фізичних осіб при плані 50144,7 тис. грн. фактично
надійшло 57 854,3 тис. грн., або 115,4 %, перевиконання плану звітного періоду складає 7709,6
тис.грн. Це обумовлено: зростанням середньомісячної заробітної плати на 401 грн.(у 2010 році 2033 грн., а в 2011 році - 2434 грн.), здійсненням заходів щодо легалізації робочих місць,
збільшенням мінімальної заробітної плати, погашенням боргу по заробітній платі.
Плату за землю виконано у сумі 42 184,0 тис. грн., перевиконання становить 355,2 тис.
грн. від затвердженого плану на 2011 рік (план – 38 828,8 тис. грн.) виконання становить 108,6
%. Це зумовлено впорядкуванням питань по платі за землю, а саме: організацією моніторингу
землекористувачів; інвентаризацією укладених угод оренди землі; укладенням тимчасових угод
по оренді земельних ділянок, погашенням податкового боргу по платі за землю.
За 2011 рік додатково залучено резервів до місцевого бюджету Овідіопольського району
на загальну суму 3 401,3 тис. грн., з них: плати за землю – 3 275,7 тис. грн.(питома вага в
надходженнях загального фонду складає 7,8 %) та податок на доходи фізичних осіб – 125,6 тис.
грн. (питома вага – 0,2 %).
Місцевих податків та зборів при плані 1 459,0 тис. грн., виконано 1921,4 тис. грн., що
складає 131,7 % планових призначень, перевиконання складає 462,5 тис.грн. Всі місцеві ради
району виконали планові призначення по місцевих податках та зборах
За 2011 рік дотації з районного бюджету отримали наступні сільські ради: Барабойська –
351,0 тис. грн., Дальницька – 729,4 тис. грн., Доброолександрівська – 586,1 тис.грн.,

Калаглійська – 572,8 тис. грн., Кароліно-Бугазька – 43,0 тис. грн., Йосипівська – 1 120,0 тис.
грн., Мар’янівська – 96,4 тис. грн., Миколаївська – 614,5 тис. грн., Молодіжненська – 592,8 тис.
грн., Надлиманська – 666,2 тис. грн., Новоградківська – 133,7 тис. грн., Новодолинська - 86,1
тис.грн., Петродолинська –955,6 тис. грн., Прилиманська - 323,8 тис.грн., Роксоланівська – 634,5
тис. грн., Сухолиманська – 71,8 тис.грн. та Овідіопольська - 771,9 тис.грн. і Великодолинська
селищні ради –734,3 тис. грн.. Загальна сума дотації становить в цілому 9 083,9 тис. грн.
Донорами для району протягом 2011 року були наступні селищні ради: Авангардівська –
4 517,4 тис. грн., Таїровська – 654,1 тис. грн.
Району надана субвенція на виконання власних повноважень в сумі 9 470,0 тис. грн., в
тому числі селищними радами: Авангардівською - 3000,0 тис. грн., Великодолинською –1000,0
тис. грн., Овідіопольською – 1100,0 тис.грн., Таїровською - 1500,0 тис. грн. та сільськими
радами: Молодіжненською – 1300,0 тис. грн., Дальницькою - 1000,0 тис. грн., КароліноБугазькою – 500,0 тис.грн., Новодолинською – 70,0 тис.грн.
Аналіз
виконання доходної частини бюджету Овідіопольського району за 2011 рік
(тис. грн.)
План з
урахуванням змін
2011 рік

Виконано
за 2011
рік

Виконання
до річного
плану
(%)

Виконано
за 2010
рік

Відхилення
до 2010
року
(+, - )

226,5

339,9

150,1

227,9

+112,0

Податок з доходів фізичних
осіб

50144,7

57854,3

115,4

57604,7

+249,6

Плата за землю

38828,8

42184,0

108,6

30730,1

+11453,9

Податок на промисел

-

-

-

10,3

-10,3

Плата за державну реєстрацію
СПД

-

-

-

60,3

-60,3

54,0

56,9

105,4

-

+56,9

Плата за державну реєстрацію,
крім СПД

-

-

-

0,3

-0,3

Плата за торговий патент

-

-

-

439,9

-439,9

Місцеві податки та збори

1459,0

1921,4

131,7

11881,8

-9960,4

201,4

274,4

136,3

213,0

+61,4

Найменування доходів

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податок на прибуток
підприємств

Реєстраційний збір за
проведення державної
реєстрації підприємців

Фіксований
сільськогосподарський
податок

Єдиний податок

-

-

-

4316,2

-4316,2

23,9

24,5

102,5

32,8

-8,3

Надходження від розміщення
коштів в установах банків

944,7

945,2

100,1

200,1

+745,1

Плата за оренду майна

330,5

344,1

104,1

485,9

-141,8

Державне мито

630,7

630,7

100,0

774,9

-144,2

43,7

43,8

100,2

65,9

-22,1

Адміністративні штрафи

-

15,3

-

-93,8

+109,1

Адміністративні штрафи у
сфері забезпечення
дорожнього руху

-

-

-

1227,1

-1227,1

Надходження від реалізації
безхазяйного майна

14,0

14,3

102,1

32,0

-17,7

Інші надходження

40,0

189,3

у 4,7 р.

323,4

-134,1

Штрафні санкції за порушення
законодавства

-

1,9

-

1,1

+0,8

Надходження коштів з
рахунків виборчих фондів

-

-

-

5,5

-5,5

Загальний фонд - всього

92942,0

104840,0

112,8

108539,4

-3699,4

Кошти, що надходять до
районного бюджету з
сільських та селищних
бюджетів

7124,0

5171,5

72,6

10579,0

-5407,5

Дотаціїя вирівнювання з
Державного бюджету

60808,5

60808,5

100,0

39982,8

+20825,7

Дотація вирівнювання, що
передається з районного
бюджету

9083,9

9083,9

100,0

10898,3

-1814,4

Додаткова дотація з
Державного бюджету

4628,5

4606,0

99,5

-

+4606,0

-

-

-

1496,7

-1496,7

9470,0

9470,0

100,0

13200,8

-3730,8

Частина прибутку
господарських організацій

Плата за оренду водних
ресурсів

Додаткова дотація з районного
бюджету
Субвенція з селищних та

сільських бюджетів до
районного бюджету на
виконання власних
повноважень
Субвенції з державного
бюджету

66652,6

65788,9

98,7

48258,2

+17530,7

172,5

32,0

18,6

1870,5

-1838,5

Офіційні трансферти –
всього

157940,0

154960,8

98,1

126286,3

+28674,5

Всього загал. фонд з
трансфертами

250882,0

259800,8

103,6

234825,7

+24975,1

291,2

495,2

170,1

2362,7

-1867,5

4124,0

4710,3

114,2

-

+4710,3

-

137,0

-

475,2

460,7

97,0

2725,4

-2264,7

4075,4

3840,6

94,2

3924,5

-83,9

-

50,0

-

1801,1

-1751,1

2318,9

3328,6

143,5

10231,3

-6902,7

Інші надходження

-

7,9

-

Збір за забруднення НПС

-

19,9

-

145,5

449,3

у 3,1 р.

98,7

403,2

у 4,1 р.

237,2

+166,0

11528,9

13902,7

120,6

21385,2

-7482,5

Інші субвенції

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Податок з власників
транспортних засобів
Єдиний податок
Збір за провадження
торгівельної діяльності
нафтопродуктами
Надходження коштів від
відшкодування втрат
сільськогоспо- дарського,
лісогосподарського
виробництва
Власні надходження
бюджетних установ
Надходження коштів від
відчуження майна
Надходження коштів від
продажу земельних ділянок
несільськогосподарського
призначення

Екологічний податок
Цільові фонди
Спеціальний фонд - всього

+137,0

+7,9
103,0

-83,1
+449,3

Субвенція на виконання
інвестиційних проектів

4899,6

4148,1

84,7

4227,3

-79,2

Інші субвенції

3876,0

3101,7

80,0

3550,5

-448,8

Субвенції з Державного
бюджету

-

-

-

5219,3

-5219,3

Субвенція з селищних та
сільських бюджетів до
районного бюджету на
виконання власних
повноважень

-

-

1500,0

-1500,0

8775,6

7249,8

82,6

14497,1

-7247,3

20304,5

21152,5

104,2

35882,3

-14729,8

271186,5

280953,3

103,6

270708,0

+10245,3

Офіційні трансферти –
всього
Спеціальний фонд - разом
РАЗОМ БЮДЖЕТ РАЙОНУ

Сільське господарство
Рослинництво – галузь, яка є базовою складовою сільськогосподарського
виробництва, займає особливе місце в економіці району.
Не зважаючи на несприятливі кліматичні умови поточного року – посуха атмосферна й
ґрунтова, негативного впливу на врожай зернових вдалося уникнути завдяки злагодженій праці
всіх сільгоспвиробників та застосуванню необхідного комплексу агротехнічних заходів.
У 2011 році господарствами району було посіяно озимої пшениці – 8981 га, озимого
ячменю – 5117 га, соняшнику – 4 995 га, ярового ячменю – 4082 га, ріпаку озимого – 3560 га,
овочевих культур – 3338 га, кормових культур – 3065 га, гороху – 2090 га, картоплі – 1316 га,
кукурудзи на зерно – 450 га, вівсу – 161 га, проса – 62 га, сої – 20 га, жита – 5 га.
У 2011 році при середній урожайності ранніх зернових і зернобобових культур та
кукурудзи 30,0 ц/га Овідіопольський район одержав 62 254 т зерна, що більше на 1,4 % у
порівнянні з відповідним періодом 2010 року, кращих показників із врожайності зернових
культур досягли: ПП «СЕРВІГ» – 40,8 ц/га, ДП ДГ «Таїровське» – 38,3 ц/га, ТОВ «Україна
2010» – 37,8 ц/га.
Згідно Програми «Зерно Овідіопольщини – 2011 - 2015» господарствам району виплачена
дотація за посіяний гектар озимої пшениці в сумі 500,0 тис. грн.
Валове виробництво олійних культур в 2011 році зменшилось порівняно з 2010 роком і
склало 11 008 тонн (або 92,9 % до минулого року), в тому числі:
соняшнику – 5983 тонни, при урожайності 14,0 ц/га,
озимого ріпаку – 5024,6 тонн, при урожайності 14,2 ц/га.
Найбільшу віддачу з 1 га олійних культур отримали: по соняшнику – ВАТ
«Чорноморець» – 23,9 ц/га, по ріпаку – ТОВ «Україна 2010» – 22,9 ц/га.
Валовий збір овочів у 2011 році, в порівнянні з 2010 роком, збільшився на 9784 тони та
склав – 784,0 тис. тон.
Середня урожайність овочевих культур по району склала 169,0 ц/га. Найбільшу віддачу
овочевого гектара отримали ТОВ «Злагода» – 330,0 ц/га, ПП «СЕРВІГ» – 237,0 ц/га та СТОВ
«Агрофірма Петродолинське» – 216,0 ц/га.
В 2011 році по Програмі «Овочі Овідіопольщини – 2011-2015» господарства отримали
дотацію на 1 зрошуваний гектар посів овочевих культур в сумі 500,0 тис. грн.

Валовий збір винограду в 2011 році склав 10713,7 т при урожайності 58,6 ц/га. Найвищу
врожайність отримали в ТОВ «Шустов-Агро» – 92 ц/га, ПрАТ «Перемога» – 80 ц/га, ДП ДГ
«Таїровське» – 47,2 ц/га.
Під урожай 2012 року господарствами району посіяно озимих: пшениці 9500 га;
ячменю – 6400 га; ріпаку – 2432 га; жита – 8 га; озимих на зелений корм – 195 га. Також внесено
1230 тонн мінеральних добрив та посіяно 400 тонн елітного насіння. Весь посівний матеріал
оброблено протруйниками. Для посіву ярового клину зорано 23,3 тис. га зябу.
Підготовка до поливного сезону 2011 року була розпочата з осені 2010 року, за цей
період до 1 квітня поточного року було підготовлено 13,5 тис. га зрошувальних земель, 29,5 км
трубопроводів міжгосподарської мережі і 51,7 км внутрішньогосподарської мережі, 47,2 км
магістральних каналів, очищено від мулу 15,7 км каналів, об’єм якого склав 3,15 тис. м3.
Полито фізичної площі 4543 га, що відповідно більше проти попереднього року на 517,0
тис. м3, та гектарополивів – 12546 га, що більше на 3994 га, кратність поливу склала 2,76.
Найбільше фізичної площі за сезон 2011 року полито: ПП «СЕРВІГ» – 1374 га, СТОВ
Агрофірма «Петродолинське» – 929 га, СТОВ «Злагода» – 614 га, СТОВ Агросвіт – 311 га, ТОВ
Агрофірма «Евріка» – 284 га, ТОВ «Магік» – 273 га.
Тваринництво є важливою галуззю сільського господарства, яка виробляє більше
половини його валової продукції. Значення цієї галузі визначається не тільки високою частиною
її в виробництві валової продукції, але і великим впливом на економіку сільського господарства
та рівень забезпечення важливими продуктами харчування.
Овідіопольський район став першим в Одеській області, в якому з 2007 року
фінансуються програми підтримки тваринницької галузі. Програма «Тваринництво
Овідіопольщини – 2011-2015» направлена на відродження і подальший розвиток тваринницької
галузі, а саме на стабілізацію поголів’я та створення племінної бази в скотарстві та свинарстві.
По цих напрямах в районі функціонують: племінний завод ТОВ «Авангард – Д» та
племрепродуктор СТОВ «Агрофірма Петродолинське» з розведення української червоної
молочної породи корів; племрепродуктор ТОВ «Авангард – Д» – з української м’ясної та
червоно-поясної порід свиней.
Валове виробництво молока по сільгосппідприємствах району за 2011 рік становить
4018,4 тонни, що менше на 4,8 % до минулого року, в середньому на 1 фуражну корову надоїли
3795 кг молока, а в таких господарствах, як ТОВ «Авангард – Д» та СТОВ «Агрофірма
Петродолинське» цей показник становить відповідно 4020 і 4018 кг.
Реалізація худоби та птиці у живій вазі склала 672 тонни (140,3 % до відповідного
показника минулого року). Станом на 1 січня 2012 року поголів’я великої рогатої худоби всього
по району становить 4579 голови (в тому числі в сільгосппідприємствах 2376 голів), поголів’я
свиней всього, включаючи господарства населення – 8823 голів (в тому числі 4385 голови – в
сільгосппідприємствах).
З районного бюджету по програмі «Тваринництво Овідіопольщини – 2011-2015» всього в
2011 році виплачено дотації на фуражну корову молочного напряму продуктивності наявну на 1
січня поточного року в сумі 500 тис. гривень, а саме:
- сільськогосподарським підприємствам – 126,5 тис. гривень;
- господарствам приватного сектору – 373,5 тис. гривень.
Для удосконалення технології виробництва молока, дотримання ветеринарно-санітарних
норм і вимог Світової організації торгівлі по якості виробленої продукції в СТОВ «Агрофірма
Петродолинське» ведеться робота по реконструкції доїльно-молочного блоку на 528 скотомісць.
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.

У 2011 році промисловими підприємствами району основного кола реалізовано продукції
на суму 503508,9 тис. грн., що на 25,0 % менше показника відповідного періоду минулого року
(за 2010 рік сума реалізованої продукції склала 671572,8 тис. грн.), та становить 2,0 % від
загального обсягу реалізованої промислової продукції Одеської області.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за січень-грудень 2011 року по
району становив 7207,3 грн., що на 25,8 % менше відповідного періоду проти минулого року.
Основною причиною зменшення розміру реалізованої продукції стало те, що більшість
промислових підприємств знизили об’єми виробництва за рахунок скорочення попиту та
замовлень на вироблену продукцію.
За січень-грудень 2011 року збільшили обсяги виробництва: ковбасних виробів, риби
солоної (з оселедцем), риби копченої та безалкогольних напоїв – ТОВ «Лібра», вина
виноградного та коньяку – ТОВ СП «Аквавінтекс», овочів консервованих – ТОВ «Арго ЛТД»,
елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу – ТОВ «Великодолинський завод
ЗБК», раковин та мийок – ТОВ «Модеста».
Збільшилось виробництво продуктів харчування у 2011 році, в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року:
ковбасних виробів – на 113,8 % більше і становить 543,0 т;
риби солоної (з оселедцем) – на 9,1 % більше і становить 24 т;
риби копченої – на 13,2 % більше і становить 43 т.
Зменшився обсяг виробництва:
· хлібобулочних виробів – на 73,8 %, у зв’язку з закриттям ТОВ СП «Діполос» на
реконструкцію.
· борошна – на 46,5 % і становить 2497,0 т;
· кормів для сільськогосподарських тварин – на 37,6 % і становить 68,0 т;
· овочів консервованих – на 28,2 % і становить 599,0 т.
Зменшилось виробництво будівельних та металевих матеріалів у порівнянні з
аналогічним періодом 2010 року:
Зменшилось виробництво в хімічній галузі – з виробництва пластмасових виробів на 4,2
% і складає 755,5 т.
Будівельна діяльність
За 2011 рік підприємствами, що працювали за будівельними контрактами, виконано робіт
на суму 247577,0 тис. грн., що становило 7,0 % від загальнообласного обсягу. Проти минулого
року обсяги будівельних робіт збільшилися на 33,8 %.
Серед районів та міст обласного підпорядкування за обсягами будівельних робіт,
виконаних власними силами, Овідіопольський район посів 3 місце, а за темпами зростання
обсягів будівництва проти відповідного періоду минулого року – 6 місце.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового
будівництва, реконструкції та технічного переоснащення склали 97,0 % від загального обсягу,
решта – з капітального і поточного ремонтів (2,1 % та 0,9 % відповідно).
Загальна сума видатків на виконання будівельних робіт установ соціальної сфери з
бюджету району за 2011 рік склала 1191,3 тис. грн.
З державного бюджету для реалізації інвестиційних проектів соціальноекономічного розвитку виділені кошти в сумі 3596,0 тис. грн.
В звітному році рішенням сесії Овідіопольської районної ради від 30.12.2010 року № 40 –
V «Про районний бюджет Овідіопольського району на 2011 рік» затверджені видатки на
фінансування районної програми з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім» у 2011 році у сумі 230,0 тис.грн. Згідно розпорядження Овідіопольської районної
державної адміністрації від 22.03.2011 року № 252 кошти в розмірі 155,0 тис. грн. були
перераховані КП «Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі» (далі – Фонд). Згідно інформації Фонду за 2011 рік прокредитовано реконструкцію
житла 4 мешканцям району.

Перелік об’єктів профінансованих у 2011 році з районного бюджету розвитку
(тис.грн.)
№
з/п

Найменування об’єкту

Видатки,
заплановані
на 2011 рік

Профінансовано

Залишок
видатків

1

2

3

4

5

2730,2704

1191,343

1538,9274

ВСЬОГО:

Освіта
1.

Реконструкція початкової школи в с.
Доброолександрівка

23,478

23,478

-

2.

Проектні роботи, експертиза та
капітальний ремонт Таїровської ЗОШ

892,6984

51,617

841,0814

3.

Капітальний ремонт внутрішніх
туалетів в Новоградківській ЗОШ

60,0

57,993

2,007

4.

Експертиза та капітальний ремонт
Доброолександрівської ЗОШ

165,551

163,944

1,607

5

Капітальний ремонт установок
доочищення питної води в закладах
освіти

34,449

-

34,449

6

Капітальний ремонт покрівлі
Прилиманської ЗОШ

299,0

299,0

-

7

Капітальний ремонт внутрішніх
туалетів в Роксоланівській ЗОШ

99,0

-

99,0

1574,1764

596,032

978,1444

Всього

Овідіопольська ЦРЛ
8.

Капітальний ремонт КароліноБугазької амбулаторії

43,206

43,206

-

9

Капітальний ремонт
рентгенологічного відділення
Овідіопольської ЦРЛ

299,0

-

299,0

342,206

43,206

299,0

-

90,0

Всього

Культура
10

Капітальний ремонт музичної школи в
с. Надлиманське

90,0

Всього

90,0

-

90,0

Субвенція Мар`янівській сільській раді
11

Капітальний ремонт адмінбудівлі по
вул. Леніна, 12, в с. Мар`янівка (під
розміщення ФАПу)

151,0

150,496

0,504

Всього

151,0

150,496

0,504

13,888

13,888

-

Субвенція Миколаївській сільській раді
12

Капітальний ремонт адмінбудівлі по
вул. Набережній, 24, в с. Миколаївка
(під розміщення ФАПу)

13

Капітальний ремонт будинку культури
в с. Миколаївка

90,0

89,408

0,592

14

Капітальний ремонт дитячого садка в
с. Миколаївка

299,0

298,313

0,687

402,888

401,609

1,279

Всього

Субвенція Надлиманській сільській раді
15

Придбання приміщення дитячого
садка в с. Надлиманське

170,0

-

170,0

Всього

170,0

-

170,0

Важливим фактором вирішення завдань підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі є реалізація районної програми з «Власний дім». Так, за останні 6 років
(2006-2011 рр.) за програмою «Власний дім» було надано таких позичок сільським мешканцям
Овідіопольського району на загальну суму 1592,0 тис. грн., із них із районного бюджету – 885
тис. грн., 36 індивідуальних забудовників змогли скористатися можливостями програми для
придбання, будівництва, реконструкції власного житла, спорудження інженерних мереж тощо.
Транспорт та зв’язок
За січень-грудень 2011 року підприємствами автомобільного транспорту доставлено
вантажоодержувачам 92,5 тис. т вантажів або 99,5 % та виконано вантажооборот в обсязі
62235,8 тис. т км, що на 57,3 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними
особами-підприємцями) скористалися 4529,5 тис. пасажирів, що на 57,3 % більше відповідного
періоду 2010 року.
Підприємствами зв’язку усіх форм власності (ТОВ «Кросс-Овідій», ТОВ «АІСТ» ЦТП №
19 ОФ ВАТ «Укртелеком») за 2011 рік надано послуг зв’язку на загальну суму 4031,9 тис. грн.,
що на 24,7 % більше показника минулого року, у тому числі обсяг реалізації послуг населенню
становив 3138,5 тис. грн., або 77,8 % від загального обсягу.
Розвиток підприємництва
В районі станом на 01.01.2012 року зареєстровано 8381 суб’єкти підприємницької
діяльності, з них 2538 юридичних та 5846 фізичних осіб. Відповідно до Закону України «Про

державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців» реєстрація суб’єктів
підприємницької діяльності здійснюється за принципом «єдиного вікна».
З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку
діяльність, поліпшення умов для господарської діяльності створено «Дозвільний центр», до
якого протягом поточного року звернулися 657 суб’єктів підприємницької діяльності.
Консультації надано 192 суб’єктам підприємництва, прийнято 465 документів для отримання
дозволів.
Демографічна ситуація,
ринок праці та соціальний захист населення
Демографічна ситуація в районі станом на 1 грудня 2011 року характеризується
збільшенням чисельності населення, на це позитивно впливає міграційний приріст населення. У
січні-листопаді 2011 року внаслідок природного приросту населення кількість жителів
Овідіопольського району збільшилась на 167 осіб і за оцінкою на 1 грудня 2011 року становила
71 913 осіб.
Обсяг природного скорочення у січні-листопаді 2011 року порівняно з січнемлистопадом 2010 року збільшився на 90 осіб (у 2,2 р.). Це сталося внаслідок збільшення
кількості народжених на 44 особи (на 4,8 %) і зменшення кількості померлих на 46 осіб (на 5,5
%).
Природний рух населення у порівнянні з січнем-листопадом 2010 року характеризується
такими даними:
Усього
Січеньлистопад
2010 р.

Січень-листопад 2011 р.
Кількість народжених (осіб)

953

909

104,8

Кількість померлих (осіб)

786

832

94,5

Природний приріст (скорочення) населення
(осіб)

167

77

в 2,2 р.

Кількість шлюбів (одиниць)

622

518

120,1

Кількість розлучень (одиниць)

86

203

42,4

У січні-листопаді 2011 року зафіксовано міграційний приріст на 1192 особи.
За даними Овідіопольського районного центру зайнятості на початок 2011 року на
обліку перебувало 119 незайнятих громадян, протягом 2011 року зареєстровано – 555 осіб та
працевлаштовано 304 особи.
Станом на 1 січня 2012 року заборгованість із заробітної плати на економічно-активних
підприємствах та на підприємствах банкрутах району відсутня.
Відповідно до статистичних даних середньомісячна заробітна плата штатних працівників
Овідіопольського району за грудень 2011 року становить 2434,0 грн., що складає 126,6 % до
середньомісячної заробітної плати за 2010 рік.
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 2011 році проведено 26 засідань районної
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості заробітної плати та легалізації доходів.

На засідання було запрошено 168 керівників підприємств, на яких виявлена заборгованість із
виплати заробітної плати, заборгованість із сплати внесків до Пенсійного фонду України та які
не дотримуються мінімальних гарантій в оплаті праці.
З початку 2011 року спеціалістами відділу праці управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації проведено 14 перевірок з питань вивчення стану організації
виробництва і праці на підприємствах району. На 7 керівників підприємств матеріали передано
до прокуратури Овідіопольського району для подальшого реагування, на 5 керівників
підприємств матеріали передано до - Територіальної державної інспекції праці в Одеській
області.
Постійно проводиться робота щодо покращення надання послуг у сфері соціального
захисту та соціального обслуговування населення.
В Овідіопольському районі нараховується 13641 пільговик. В районі мешкають: 196
інвалідів війни, 452 учасника бойових дій, 267 сімей загиблих та померлих ветеранів війни, 1181
учасник війни, 6070 дітей війни, 247 ветеранів військової служби, 492 багатодітні сім’ї.
В 2011 році було виплачено компенсацію на придбання вугілля 133 чол. На суму – 79,01
тис. грн. та виплачено грошову компенсацію на скраплений газ – 119 чол. на суму – 10,78 тис.
грн.
Забезпечено технічними засобами реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів (45 чол.). З
початку року забезпечено санаторно-курортним лікуванням 19 осіб. Виплачено компенсацію за
невикористане санаторно-курортне лікування 50 чол. на суму 14500,00 тис. грн. Нараховано
компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування 57 особам на суму 9,3 тис. грн.
З початку 2011 року надано цільову адресну допомогу населенню на лікування: 564
особам на суму – 476,04 тис. грн.
На обліку перебувають 342 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, з них отримали грошову допомогу на харчування 175 пільговиків на суму 367,83
тис. грн.
На виконання районної соціальної цільової програми «Милосердя в дії на 2011 – 2013
роки» з метою підтримки малозабезпечених верств населення профінансовано з районного
бюджету 1463,8 тис. грн., в тому числі:
- виплату матеріальної допомоги 764 особам на соціально-побутові потреби та лікування,
придбання медикаментів, проведення операцій та на інші потреби на суму – 784,32 тис. грн.;
- проведено поховання 18 незатребуваних осіб на суму 15,4 тис. грн.
- придбано 9 слухових апаратів на суму 29,3 тис. грн.;
- виплачено 4 сім’ям, які виховують трійню – 240,0 тис. грн.;
- придбано 7 санаторно-курортних путівок для лікування ветеранів праці на суму 34,62
тис. грн.;
- надано цільову адресну допомогу 78 хворим з нирковою недостатністю на суму 32,91
ти. грн.;
- надано фінансову підтримку 7 донорам району на суму 1, 07 тис. грн.;
- придбано 5 санаторно-курортних путівок для оздоровлення дітей-інвалідів, дітей-сиріт
та дітей позбавлених батьківського піклування на загальну суму – 35,27 тис. грн.;
- надано фінансову підтримку 2 малозабезпеченим сім’ям та будинкам сімейного типу на
загальну суму – 39,10 тис.грн.
Станом на 1 січня 2012 року державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми отримують
6005 сімей. З початку року нараховано і профінансовано допомогу в сумі 50 659,218 тис. грн.
Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям у отримують 113 сімей. З
початку року нараховано і профінансовано допомогу на суму 1845,077 тис. грн.
Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам отримують 450
осіб. З початку року допомогу нараховано і профінансовано на суму 4530,12 тис. грн.
Субсидією на оплату житлово-комунальних послуг користуються 1224 сім’ї. З початку
року субсидія на оплату ЖКП нарахована на суму 454,9 тис. грн. Субсидія на відшкодування

витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу призначена 94 особам на суму 30,4
тис. грн.
Понад 20 років в Овідіопольському районі функціонує територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг). Станом на 1 січня 2012 року в Овідіопольському
районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) діє
два відділення: відділення соціальної допомоги вдома та відділення організації надання
грошової та натуральної допомоги. Всього на обліку знаходяться 1034 особи, з них: 524 - у
відділенні соціальної допомоги вдома і 510 - у відділенні організації надання грошової та
натуральної допомоги.
Через Овідіопольський районний територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) 74 малозабезпечені громадяни району та дитячі будинки сімейного
типу смт. Овідіополь, с. Дальник, с. Сухого Лиману, с. Кароліно-Бугаз забезпечувались свіжими
овочами (капуста, цибуля, буряк, морква, картопля). Овочі для благодійної допомоги надавали
приватні сільськогосподарські підприємства району: ТОВ «Еврика» – Білий М.І., ПП «СЕРВІГ»
– Горобець С.В., СТОВ «АФ Петродолинське» – Матуляк Д.А., ПП «Аксентій» – Аксентій П.М.,
ТОВ «Венера» – Свіщук О.І., ТОВ «Сан Ойл» – Гонцов О.А.
До Нового року та до Різдва малозабезпечені громадяни району отримали невеликі
продовольчі подарунки (борошно, овочеві консерви, пшеничну крупу та пшеницю на різдвяну
кутю).
Охорона здоров’я
Загальна сума видатків на лікувально-профілактичні заклади району за 2011 рік склала
29924,3 тис. рн.. З них на медикаментозне лікування у медичних закладах району використано
2558,5 тис. рн.., в тому числі на безкоштовне лікування – 850,0 тис. рн..
Головною подією звітного року стало відкриття у селищі Великодолинське лікувального
корпусу та поліклініки. Сучасна лікарня загальною місткістю 65 ліжко-місць (15 з них – денного
стаціонару) обслуговує територію Овідіопольського району з населенням близько 32,0 тис. осіб.
Завдяки виділеним у 2010-2011 роках 7,5 млн. рн.. з обласного бюджету було завершено
будівництво лікарні з повним набором приміщень, які відповідають всім технологічним та
санітарно-гігієнічним вимогам, із найсучаснішим устаткуванням.
Протягом 2011 року продовжувалась реалізація програм, спрямованих на покращення
рівня та якості надання медичних послуг жителям району. Так, на виконання районної програми
«Милосердя в дії на 2008-2011 роки», з метою забезпечення достатнього запасу донорської
крові та заохочення донорства, продовжувалась виплата донорам за кожну здачу крові в розмірі
150 грн. З початку 2011 року донорами корові стали 227 осіб.
Освіта
У 2011 році в районі проведено значну організаційну і практичну роботу щодо
забезпечення функціонування і розвитку освіти, збереження мережі шкіл, дошкільних
навчальних закладів та позашкільних закладів, ремонту їх приміщень, зміцнення матеріальнотехнічної бази закладів, забезпечення підручниками.
В мережі Овідіопольського району знаходиться 21 дошкільний навчальний заклад,
працює – 19. Мар’янівський ДНЗ та Прилиманський ясла-садок (закритий з 1995 року)
потребують ремонту.
Всього в районі проживає 5389 дітей дошкільного віку, у 19 дошкільних навчальних
закладах виховується 1954 дитини дошкільного віку. Охоплення дітей віком від 2 – 6 років
становить лише 61 %.
При ЗНЗ відкрито 10 груп (180 дітей) для підготовки дітей 5-річного віку до школи.
Всього охоплено дошкільною освітою 2180 дітей.
З метою підготовки до нового 2011-2012 року в дошкільних навчальних закладах
здійснено поточні ремонти приміщень, придбано обладнання для харчоблоків, закуплено дитячі
іграшки за кошти сільських та селищних рад, а також за залучені кошти.

В 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.
У Кароліно-Бугазькій ЗОШ продовжують роботу експериментальні профільні класи та
класи на базі Одеського національного політехнічного університету та Одеської національної
академії харчових технологій, у Великодолинському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-ліцей» – на базі Одеського національного політехнічного університету.
В 2011-2012 навчальному році на базі Овідіопольського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» продовжує роботу Регіональний коледж
підприємництва та соціальної роботи, який функціонує при Одеському національному
університеті рн.. І.І. Мечникова.
З метою оптимізації освітньої мережі, забезпечення підвищення якості освіти,
економічної ефективності функціонування навчальних закладів, рівного доступу до якісної
освіти, урізноманітнення освітніх послуг, що надаються навчальними закладами у новому
навчальному році розпочато роботу Прилиманського навчального округу з технологічним
профілем навчання. Учні 10-11 класів Прилиманської та Таїровської ЗОШ здобувають
спеціальність швачок та закрійника на базі Прилиманської ЗОШ.
За межею пішохідної доступності проживають та підвозяться 9 шкільними автобусами
803 учні та 71 педагогічний працівник. Для забезпечення стовідсоткової потреби у підвозі учнів
до школи та підготовки до 2011-2012 навчального року придбано 1 автобус для підвозу учнів
Новодолинської та Прилиманської ЗОШ.
В 2011 році безкоштовне харчування отримували 3047 учні, з них: 439 дітей харчувалися
буфетною продукцією, а 2608 учнів було охоплено гарячим харчуванням.
У районні функціонують 4 позашкільні навчальні заклади: Будинок дитячої та юнацької
творчості, станція юних техніків, дитячо-юнацька спортивна школа № 1, дитячо-юнацька
спортивна школа № 2. В 2011-2012 навчальному році дані позашкільні навчальні заклади
відвідують 2585 вихованців, що становило 36, 1 % від загальної кількості учнів.
Культура
З загального фонду районного бюджету на утримання закладів культури було виділено:
2008 рік – 5433,3 тис. грн..; 2009 рік – 6252,1 тис. грн.; 2010 рік – 8351,5 тис. грн.; 2011 рік –
9320,0 тис. грн.
Мережа закладів культури району налічує: 24 бібліотеки, 20 клубних закладів, 5 шкіл
естетичного виховання, історико-краєзнавчий музей. У закладах культури працюють 113
клубних формування та гуртки художньої самодіяльності, з них 86 колективів аматорського
мистецтва, 10 колективів художньої самодіяльності із званням «народний» та 2 клуби за
інтересами.
З метою вдосконалення, реалізації державної політики в сфері культури, збереження і
розвитку культурного потенціалу району, відродження української та інших національних
культур сектор культури і туризму районної державної адміністрації на високому професійному
рівні проводились районні конкурси та заходи з нагоди різних свят.
В районі працюють 5 дитячих музичних шкіл, плідно працюють філії музичних шкіл в
селах Новоградківка та Петродолинське, селищі Таїрове. До спеціальних навчальних закладів у
2011 році вступило – 9 учнів (Кароліно-Бугазька ДМШ – 4, Овідіопольська районна школа
духових інструментів – 1, Великодолинська ДМШ- 2, Надлиманська ДМШ – 1, Овідіопольська
районна школа мистецтв – 1).
В кінці 2011 року в Овідіополі відчинив свої двері новий історико-краєзнавчий музей.
Нове місце розташування музею – другий поверх районного Будинку культури «Слава».
На огляд громадськості представлені історичні експонати Овідіопольського краю.
Відкрито нові музейні експозиції: «Археологія Овідіопольського району»; «Період революції та

громадянської війни»; «Роки Великої Вітчизняної війни»; «Воїни – інтернаціоналісти»;
«Післявоєнний період відбудови»; «В.І. Дуков – перший голова Овідіопольської районної
державної адміністрації, людина-новатор»; «Досягнення спортсменів»; «Лариса Недін – видатна
землячка».
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 2011 рік в районі було проведено багато 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.
На підготовку та проведення спортивних змагань з районного бюджету за 2011 рік
витрачено 106,8 тис. грн..
Молодіжна та сімейна політика
З метою створення сприятливих умов для духовного, фізичного та інтелектуального
розвитку молоді в районі діє «Програма підтримки дітей та молоді в Овідіопольському районі
на 2006-2012 роки».
Для підтримки творчих здібностей учнівської молоді в районі діє система заохочень. Так,
у 2011 році стипендії районної державної адміністрації отримували 30 обдарованих дітей по 240
грн. щомісячно (учні загальноосвітніх навчальних закладів) і 27 дітей із соціально незахищених
сімей по 200 грн. щомісячно.
Також в районі встановлено стипендії 15 талановитим молодим спортсменам та 6 їх
тренерам. Щомісячно з районного бюджету на виплату стипендій виділялось 16 520 грн.
На території району проживає 606 багатодітних сімей, у яких виховується 2052 дитини.
За 2011 рік 554 багатодітних сімей отримали посвідчення батьків багатодітної сім’ї та 1136 дітей
віком від 6 до 18 років отримали посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, що надає їм
можливість користуватись пільгами, встановленими Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей».
42 багатодітним матерям, 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».
Також, 397 сімей з дітьми, в тому числі багатодітні та малозабезпечені сім’ї, сім’ї у яких
виховуються діти-сироти, діти-інваліди отримали допомогу зимовим одягом та взуттям на суму
61 тис. рн..
З метою надання матеріальної допомоги 17 дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклуванням, які закінчили у 2011 році дев’ятий та одинадцятий класи
загальноосвітніх навчальних закладів району, з районного бюджету виділено 11959,50 грн., а
дітям-першокласникам із сімей пільгових категорій – 18090,0 грн.
Для забезпечення проведення райвійськкоматом заходів щодо сприяння підготовці
молоді до служби в Збройних Силах України та підтримці оборонно-мобілізаційних заходів з
районного бюджету виділено 10 тис. рн..

У червні-серпні 2011 року відпочинком та оздоровленням охоплено 6105 дітей, що
складає 90,2 % від загальної кількості учнів навчальних закладів району, а саме: у 19
пришкільних таборах відпочинку з денним перебуванням та у 17 таборах праці і відпочинку
відпочило 4632 дитини, у стаціонарних дитячих оздоровчих закладах оздоровлено 1473 дитини.
Для забезпечення проведення оздоровчої кампанії з районного бюджету виділено 1
млн. 343,5 тис. рн..
Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету виділено 25 дитячих путівок до закладу
оздоровлення та відпочинку дітей «Чайка», а за рахунок коштів державного бюджету в МДЦ
«Артек» оздоровлено 28 дітей, в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» – 4.
В службі у справах дітей Овідіопольської районної державної адміністрації ведеться
загальний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на
01.01.2012 року на обліку нараховується 259 дітей зазначеної категорії та 20 дітей, які
опинилися в кризових умовах. На кожну дитину, яка перебуває під опікою/піклуванням у сім’ях
громадян, заведена паперова картка обліку у розрізі по кожній сільській та селищній раді.
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.
Протягом 2011 року виявлено та поставлено на облік 36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, яким надано відповідний статус. Призначено опіку/піклування 46
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
Службою у справах дітей Овідіопольської районної державної адміністрації спільно з
працівниками кримінальної міліції у справах дітей та відділу освіти проведено профілактичні
рейди «Діти вулиці», «Підліток», «Вокзал», які спрямовані на запобігання бродяжництву,
жебракуванню та профілактики негативних явищ серед дітей та повернення їх до навчання за
постійним місцем проживання, надання адресної допомоги неповнолітнім, які опинилися у
кризових умовах.
За 2011 рік проведено 82 рейди, перевірено 45 місць концентрації молоді. Під час рейдів
виявлено 22 дитини, які займалися бродяжництвом, з них 8 дітей повернуто в сім’ї, 14— до
шкіл-інтернатів. До адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі спиртними
напоями притягнуто 21 особу та складені адмінпротоколи.
Проведено 102 профілактичні бесіди з неповнолітніми та їх батьками. За неналежне
виконання батьківських обов’язків службою у справах дітей Овідіопольської районної
державної адміністрації підготовлено та передано до суду 14 позовних заяв щодо позбавлення
батьківських прав батьків та 15 висновків про доцільність позбавлення батьківських прав одного
з батьків. Також поставлено на облік за скоєння правопорушень 24 дитини, знято 20 дітей у
зв’язку з повноліттям.
Проведено 19 засідань комісії з питань захисту прав дитини.
Правопорядок
Надзвичайно відповідальна, важка та важлива справа захисту безпеки громадян і
суспільства в районі покладена на працівників правоохоронних органів. 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 з
районного бюджету в 2011 році виділено 100,0 тис. рн..
Робота відділу дозволила досягти деяких позитивних тенденцій в динаміці та структурі
злочинності, вдалось підвищити ефективність роботи на деяких напрямках оперативнослужбової діяльності.
Для розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів задіяні всі основні служби райвідділу
міліції — це відслідковується по складу слідчо-оперативних груп, які одразу ж формуються для

їх розкриття. Основний вал злочинів на території обслуговування складають крадіжки майна, у
тому числі квартирні крадіжки та крадіжки з автотранспорту. За цими напрямками постійно
проводиться робота по переорієнтації та внесення змін в розстановці сил та засобів органу
внутрішніх справ, перекриття місць можливого збуту краденого майна.
За звітний період до Овідіопольського РВ ГУМВС надійшло 6437 заяв і повідомлень про
злочини та події, що вчинені або готуються (у 2010 році 6411). Співробітниками відділу в
порядку статей 97, 430 Кримінально-процесуального кодексу України розглянуто 6258 заяв, з
них: прийнято 923 рішення про порушення кримінальних справ; здійснено 3 провадження за
протокольною формою досудової підготовки матеріалів; 836 матеріалів передано за належністю;
4496 матеріалів у порушенні кримінальної справи відмовлено.
Всього на території Овідіопольського району зареєстровано 1035 злочинів, з них: 30
особливо тяжких злочинів, 575 тяжких, 354 середньої тяжкості та 76 невеликої тяжкості.
Земельні відносини
В Овідіопольському районі рішенням Овідіопольської ради від 24.04.2008 р. № 281-V
затверджена Програма раціонального використання та охорони земель в Овідіопольському
районі на 2008-2010 роки. Рішенням Овідіопольської районної ради № 624 від 29.10.2010 року
продовжено термін виконання Програми до 2015 року, та внесено зміни до додатку щодо
виконання нових видів робіт, а саме:
- реалізація заходів, передбачених Схемою землеустрою району і техніко-економічних
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.
Згідно доручення Президента України від 22.12.2010 року № 1-1/3069 щодо забезпечення
розмежування земель державної та комунальної власності, відділом Держкомзему у
Овідіопольському районі вжито низку заходів з проведення робіт по розмежуванню земель
державної та комунальної власності на території Овідіопольського району. Роботи проводяться
за рахунок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва, що надходять на рахунки районної та сільських, селищних рад Овідіопольського
району; виконавці робіт — ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою» та ДП «Одеська регіональна філія Центру державного земельного кадастру».
Також за рахунок вказаних коштів на території Дальницької сільської ради проводяться
роботи по інвентаризації земель.
Курортно – рекреаційний комплекс
За своїм туристично-рекреаційним потенціалом Овідіопольський район посідає одне з
провідних місць в області. Рекреаційна 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 району, з них: 63 бази відпочинку, 5 туристичних готелів
та 4 дитячих оздоровчих табори, 1 реабілітаційний центр, в яких одночасно можливо розмістити
понад 10 тисяч осіб, приймають і обслуговують туристів і відпочиваючих. В літній період 2011
року закладами відпочинку прийнято близько 23 тисяч відпочиваючих.
З метою якісного надання туристичних послуг у 2011 році введено в дію другу чергу
напірного каналізаційного колектора, до якого підключено 18 неканалізованих туристичних
об’єктів.
Пріоритетом розвитку туристичної галузі району є надання частині території району
статусу курорту місцевого значення. Прийняття нормативно-правового акту «Курорт місцевого
значення», метою якого є сприяння створенню конкурентоспроможного туристичного

продукту, здатного задовольнити туристичні потреби населення країни, надасть змогу створити
сучасну матеріально – технічну базу галузі, спроможну надавати якісні рекреаційно-туристичні
послуги, підвищити інвестиційну привабливість та збільшити надходження податків до
бюджету району.
На даний час Одеським інститутом курортології проведені в повному обсязі польові
роботи та завершено обробка лабораторних досліджень природних ресурсів Овідіопольського
району.
Інвестиційна діяльність
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.
За результатами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку за січень-вересень
2011 року за напрямком роботи з інвестиційної діяльності Овідіопольський район посів 1 місце.
Обсяг освоєних капітальних інвестицій за 9 місяців 2011 року склав 243836 тис. грн., а обсяг
інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на
одиницю населення наростаючим підсумком з початку року склав 3089,1 грн.
Протягом останніх років до району з реалізацією своїх проектів зверталось чимало
потенційних інвесторів, але лише декілька проектів знаходиться на стадії оформлення
земельних ділянок, містобудівних та техніко-економічних обґрунтувань.
На даний час реалізовуються 3 інвестиційні проекти:
Будівництво ВЕС потужністю 120 МВт на територіях Овідіопольської селищної і
Роксоланівської сільської рад (орієнтована вартість проекту – 360,0 тис. дол. США);
Будівництво ВЕС потужністю 200 МВт на територіях Йосипівської, Мар`янівської,
Новодолинської сільських рад (орієнтована вартість проекту – 300,0 тис. дол. США);
Побудова Одеського регіонального туристичного-рекреаційного центру з розміщенням
готельно-ресторанного комплексу на території Авангардівської селищної ради (орієнтована
вартість проекту – 2500,0 тис. дол. США).
Співпраця влади з громадою
У 2011 році Овідіопольський район підтримав ініціативу голови Одеської обласної
державної адміністрації Едуарда Матвійчука програму «Народний бюджет», яка спрямована на
поліпшення життя населення, його економічного, соціального і культурного розвитку шляхом
тісної співпраці населення, депутатів та органів виконавчої влади. У ньому враховано основні
побажання людей з розвитку села, району та області, будівництва, ремонту та реконструкції
пріоритетних об’єктів.
Мета програми – втілити в життя «пріоритетні завдання розвитку регіону в 2012 році», а
саме: розвиток реального сектора, інфраструктури, стимулювання розвитку міст і районів
області, забезпечення соціальної стабільності.
З 5 по 22 листопада 2011 року з метою визначення об’єктів, їх фінансування у 2012 році
та перспектив соціально-економічного розвитку на 2013-2014 роки були проведені сходи
громадян у 20 громадах району.
Завдяки початку практичної реалізації проекту «Народний бюджет» визначено конкретні
потреби територіальних громад району. У ньому враховано основні побажання людей стосовно
розвитку села, району, області та будівництва, ремонту та реконструкції пріоритетних об’єктів.
«Народний бюджет», це, в першу чергу – програма для людей.
Результатами проведеної роботи стали пропозиції щодо затвердження фінансування
переліку об’єктів у 2012 році:
№
з/п

Пріоритетні об’єкти

Сума,
тис. грн.

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ. Загальна сума видатків – 17325,0 тис. грн.
1.

газифікація с. Богатирівка

2.

будівництво дитячого садка в с. Кароліно-Бугаз

1659,0
15 666,0

ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ. Загальна сума видатків – 4500,0 тис. грн.
3.

Капітальний ремонт дитячого садка в с. Доброолександрівка

2000,0

4.

капітальний ремонт Таїровської загальноосвітньої школи

1500,0

5.

реконструкція ФАПу в с. Дальник

1000,0

РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ. Загальна сума видатків – 9495,0 тис. грн.
Освіта. Загальна сума видатків – 2 416,0 тис. грн.
6.

капітальний ремонт Великодолинської НВК – гімназії

299,00

7.

проектні роботи на будівництво початкової ЗОШ Овідіопольського НВКгімназії

290,00

8.

капітальний ремонт покрівлі Овідіопольської ЗОШ № 2

299,00

9.

прибудова до дитячого садка «Лісова казка» в смт Овідіополь

299,00

10.

капітальний ремонт Доброолександрівського дитячого садка

299,00

11.

викуп адмінбудівлі під розміщення дитячого садка в с. Мар’янівка

200,00

12.

капітальний ремонт Петродолинського дитячого садка

200,00

13.

капітальний ремонт покрівлі Барабойської загальноосвітньої школи

200,00

14.

проектні роботи на добудову до Новодолинської загальноосвітньої школи

200,00

15.

капітальный ремонт Калаглійської загальноосвітньої школи

130,00

Охорона здоров’я. Загальна сума видатків – 3400 тис. грн.
16.

Капітальний ремонт пологового відділення Овідіопольської ЦРЛ

3200,00

17.

Капітальний ремонт дитячого відділення Овідіопольської ЦРЛ

200,00

Культура. Загальна сума видатків – 490 тис. грн.
18.

Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Надлиманське

290,00

19.

Корегування та експертиза робочого проекту музичної школи на 100 учнів в с.
Новоградківка

100,00

20.

Поточний ремонт будинку культури в с. Калаглія

100,00

21.

Ліквідація підтоплення в с. Миколаївка

100,00

Благоустрій. Загальна сума видатків – 1463 тис. грн.
22.

Реконструкція площі Овідія в смт Овідіополь

299,00

23.

Капітальний ремонт автомобільних доріг в с. Новоградківка

200,00

24.

Капітальний ремонт автомобільних доріг в с. Прилиманське

299,00

25.

Виготовлення генерального плану в с. Роксолани

120,00

26.

Виготовлення генерального плану в с. Йосипівка

50,00

27.

Будівництво тротуарів по вулицям Леніна та Шевченка в с. Йосипівка

200,00

28.

Будівництво тротуару по вул. Одеська в с. Кароліно-Бугаз

295,00

Вуличне освітлення. Загальна суму видатків – 675,0 тис. грн.
29.

Вуличне освітлення вулиць Нова та Енгельса в с. Мар`янівка

120,00

30.

Вуличне освітлення вулиць К. Маркса, Миру, Шкільна, 50 років Жовтня в с.
Новоградківка

180,00

31.

Вуличне освітлення вул. Виноградна, Шевченка, «Южная» в с.
Петродолинське

30,00

32.

Вуличне освітлення вулиць Леніна, Зарічна, Степова, М.Жукова, Гагаріна та
Кірова в с. Йосипівка

125,00

33.

Вуличне освітлення вул. Фрунзе в с. Калаглія

60,00

34.

Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Шкільна в с. Миколаївка

100,00

35.

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Нова в с. Прилиманське

60,00

Водозабезпечення та каналізування. Загальна сума видатків – 951,0 тис. грн.
36.

Капітальний ремонт водопроводу вулиці Центральна в с. Роксолани

80,00

37.

Будівництво водопроводу від артезіанської свердловини до школи та дитячого
садка в с. Калаглія

292,00

38.

Будівництво водогону Одеса-Сухий Лиман

299,00

39.

Будівництво водогону по вул. Виноградній в с. Мар`янівка

150,00

40.

Капітальний ремонт водогону в с. Кароліно-Бугаз

130,00

