
Публічний звіт голови Подільської районної державної
адміністрації за 2018 рік

Впродовж 2018 року діяльність  районної державної адміністрації  була спрямована  на забезпечення виконання
Конституції і Законів України, актів Президента та Кабінету Міністрів України, вирішення питань розвитку економіки
і поліпшення добробуту населення.

Робота структурних підрозділів районної державної адміністрації спрямовувалась на забезпечення збалансованого
соціально-економічного розвитку району, ефективне використання наявних природних, трудових та фінансових
ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення добробуту та соціального захисту
населення.

Досягнення професійних показників вимагає високого рівня відповідальності посадових осіб районної державної
адміністрації, а також їх тісної співпраці з органами місцевого самоврядування, територіальними органами
центральних органів виконавчої влади та іншими суб’єктами діяльності, що зареєстровані на території району і
беруть безпосередню участь у процесах практичного втілення в життя територіальних громад вимог сьогодення.

З метою здійснення основних галузевих повноважень у структурі Подільської  районної державної адміністрації
Одеської області утворені відповідні управління та відділи. По необхідності проводиться робота з упорядкування
структури районної державної адміністрації, приведено у відповідність співвідношення посад категорій «А», «Б» і
«В» та ранги державних службовців, затверджено штатний розпис відповідно до груп оплати праці та у порядку,
встановленому законодавством.

Чисельність працівників районної державної адміністрації складає 86 штатних одиниць  (апарат – 21, структурні
підрозділи – 65). Станом на 01січня 2019 року фактично працюють  64 державних службовці, вакантних посад – 22.
Також зазначимо,  що станом на 01січня 2019 року в керівному складі районної державної адміністрації є дві
вакантні посади: голови та заступника голови районної державної адміністрації.

Значна увага районної державної адміністрації приділялася питанню підвищення рівня професійної компетентності
державних службовців. Протягом 2018 року пройшли підвищення кваліфікації 7 державних службовців районної
державної адміністрації у Одеському регіональному інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.

Подільська районна державна адміністрація, як орган виконавчої влади, з урахуванням кадрового потенціалу,
спроможна виконувати повноваження, передбачені діючим законодавством.

 Протягом звітного періоду робота районної державної адміністрації проводилася за планом основних заходів на
рік.

За 2018 рік на розгляд до Подільської районної державної адміністрації надійшло 2148 документів, що на 7 %
більше ніж за аналогічним періодом 2017 року (2010). Стан виконання завдань, визначених актами та дорученнями
Президента України, розпорядженнями та дорученнями голови Одеської обласної державної адміністрації
розглядається на засіданнях колегій та апаратних нарадах при голові районної державної адміністрації. Протягом 
року  проведено 9  засідань колегії районної державної адміністрації та 38 апаратних нарад під головуванням
голови райдержадміністрації, на яких розглянуто звіти керівників структурних підрозділів районної державної
адміністрації, органів місцевого самоврядування району про хід виконання актів і доручень Президента України,
розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій..

За звітний період зареєстровано 2079 вихідних документів, що на 10 % більше ніж за аналогічний період 2017 року
(1883).

Протягом 2018 року на розгляд районної державної адміністрації надійшло 62 запити на публічну інформацію, що
на 20 % менше ніж за

аналогічний період 2017 року (78).



         У 2018 році районною державною адміністрацією створено 757 розпоряджень з основної діяльності, що на 15
% більше ніж за аналогічній період 2017 року (657). Видано 17 доручень голови районної державної адміністрації з
основної діяльності.

 

На розгляд до Подільської районної державної адміністрації надійшло 443 заяви із земельних питань, що на 30 %
більше ніж за аналогічний період 2017 року (340).

За 2018 рік розглянуто 327 звернень громадян на урядову «горячу лінію», що на 23 % менше ніж за аналогічний
період 2017 року (425).

У 2018 році Подільською районною державною адміністрацією розглянуть 170 звернень громадян, що на 46 %
менше ніж за аналогічний період 2017 року.

 Протягом 2018 року керівництвом районної державної адміністрації проведено 57 особистих прийомів та 57
особистих виїзних прийомів  громадян, під час яких розглянуто 117 звернень громадян (69 %  від загальної
кількості звернень громадян на адресу Подільської районної державної адміністрації (170). За звітний період на
розгляд Подільської районної державної адміністрації надійшло 53 письмових звернень громадян, в тому числі:
через органи влади вищого рівня – 18 звернень (10,6 % від загальної кількості звернень на адресу районної
державної адміністрації); поштою – 31 звернення (18% від загальної кількості звернень громадян на адресу
районної державної  адміністрації); від інших організацій – 4 звернення (2,4 % від загальної кількості звернень
громадян на адресу районної державної адміністрації).

В своїх зверненнях до керівництва Подільської районної державної адміністрації, громадяни потребували
вирішення 170 питань.

 Більшість заяв, пропозицій та скарг громадян стосувались вирішення питань аграрної політики і земельних
відносин – 39; соціального захисту – 27, комунального господарства – 21 звернень.

 Питання аграрної політики і земельних відносин стосуються підвищення ставки орендної плати за користування
земельними ділянками, виділення земельних ділянок. Районною державною адміністрацією вжито заходи щодо
підвищення орендної плати за договорами оренди на незапитані паї з 4,5 % до 8 % від нормативно-грошової оцінки
землі. Також підвищено річну ставку орендної плати за використання земельних паїв, що сплачуються
орендодавцям сільгоспвиробниками з 5,3 % до 8,6 % від нормативно-грошової оцінки землі. Проведено
інвентаризацію земельних ділянок, які обліковуються як землі сільськогосподарського призначення державної
власності.

Зростання кількості звернень з питань соціального захисту населення обумовлено змінами у законодавчих актах,
що регулюють отримання різних видів соціальних допомог. З метою поліпшення стану справ, у управління
соціального захисту населення районної державної адміністрації діє горяча телефонна лінія (№ телефону 4-02-21).

Проблемним питанням комунального господарства є незадовільний стан доріг району.

За соціальним станом авторів більшість звернень надійшло від селян – 35, пенсіонерів -18, робітників -15.

Протягом 2018 року на адресу Подільської районної державної адміністрації  надійшло 22 колективних  звернення.

         При Подільській районній державній адміністрації працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень
громадян. За звітний період проведено 11 засідань комісії.

        За 2018 рік за телефоном «гарячої лінії» районної державної адміністрації надійшло 1 звернення, яке
відпрацьовано без порушення терміну виконання.

Протягом звітного періоду проводилась робота щодо неухильного дотримання та правильного застосування
законів та інших нормативних документів. Організовувалась претензійна та позовна робота, забезпечувалось
представництво районної державної адміністрації в судах під час розгляду правових питань і спорів. За  2018 рік
взято участь у 20 судових засіданнях.



Відповідно до Закону України «Про безоплатну юридичну допомогу» в райдержадміністрації кожного вівторка та
п’ятниці з 08.30 до 12.00  здійснюється прийом громадян фахівцями юридичного сектору апарату
райдержадміністрації з метою надання первинної безоплатної юридичної допомоги. За 2018 рік було надано 93
консультації мешканцям Подільського району на особистому прийомі осіб, які потребують безоплатної первинної
правової допомоги (усні роз’яснення чинного законодавства). Більшість звернень стосувалася можливості
оформлення права власності на спадщину та процедури виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки
власником земельної частки (паю).

 Протягом року районною державною адміністрацією постійно проводилась робота щодо забезпечення стабільної
роботи транспорту, поліпшення транспортно - експлуатаційного і технологічного стану існуючих автомобільних
доріг для задоволення потреб економічного розвитку району та підвищення якості життя її мешканців.

На  території   району автобусна мережа складається з  19 маршрутів. Загальна  кількість суб’єктів
господарювання, здійснюючих  пасажирські  перевезення  в  районі  -  2, з них 1 фізична особа-підприємець
Граненко М.М., який обслуговує 1 маршрут  та ТДВ «Пасавтотранссервіс», яке обслуговує 14 маршрутів.

З метою забезпечення мешканців сіл автобусним сполученням в 2018 році відділом економічного розвитку,
інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації  було проведено 1 конкурс на визначення переможців серед
перевізників на  приміські автобусні маршрути загального користування, що не виходять за межі Подільського
району. За результатами конкурсу з фізичною особою-підприємцем Граненко М.М укладено 1 договір про
організацію перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування, що не
виходять за межі Подільського району.

 У 2018 році  послугами автомобільного транспорту  скористалися 88,9 тис. пасажирів та виконано пасажирську
роботу в обсязі 1657,0 тис.пас.км.,

що відповідно на 32,7% та на 27,2% менше ніж у 2017 році.   

Послуги поштового зв’язку в Подільському районі надає Центр поштового зв’язку №7 Одеської дирекції
«Укрпошта». Мережа складається з 19 відділень: 16 стаціонарних ВПЗ 3 пересувних ВПЗ №1,2,10.

На території району телекомунікаційні послуги надає районний центр телекомунікацій №611 Одеської філії ПАТ
«Укртелеком».

На телефонній мережі району експлуатувалось 25 телефонних станцій. Їх монтована ємність складає 3700
номерів, задіяно - 1870 номерів. Всі абоненти мають можливість користуватися міжміським зв’язком .

 15 населених пунктів мають доступ  до мережі Інтернет. В селах Подільського району встановлено 49 радіоточок.

Діяльність суб’єктів господарювання у сфері торгівлі була спрямована на забезпечення населення району
необхідними товарам.

 На території Подільського району нараховується 96 стаціонарних об’єктів торгівлі та 9 об’єктів ресторанного
господарства, 1 об’єкт оптової торгівлі, які забезпечують населення Подільського району товарами першої
необхідності.   На жаль, як і в попередні роки не відбувається реальних змін на краще в побутовому обслуговуванні
населення району.

За  2018 рік  спостерігається зменшення кількості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На 1 січня  2019 року на обліку в органах державної реєстрації знаходяться 709 суб’єктів підприємницької
діяльності, з них 233 юридичних осіб та  476  фізичних осіб-підприємців. Відповідно до аналогічного періоду
минулого року суб’єктів підприємницької діяльності зменшилось  на 0,8%.  

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в  районі функціонував Центр надання
адміністративних послуг  Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області. Роботу Центру
забезпечували три адміністратори. Загальна кількість адміністративних послуг, що надаються через центр - 58
адміністративних послуг. За 2018 рік Центром надання адміністративних послуг Куяльницької сільської рад
Подільського району Одеської області надано  - 5874  адміністративних послуг населенню Подільського  району
Одеської області. При районній державній адміністрації, питаннями реєстрації бізнесу та нерухомого майна 



займаються 2 державних реєстратори: 1 – питаннями реєстрації бізнесу, 1 – питаннями реєстрації нерухомого
майна.

Пріоритетним напрямком розвитку економіки  району є сільське господарство. 

Рослинницька галузь є домінуючою в економіці Подільського району.

         Під урожай 2018 року посіяно по всім категоріям господарств  -  22599га озимих культур, в 2017р. -21531га
озимих культур.

в тому числі:

-         Озимої пшениці - 14914га (в 2017р. -14777га)

-         Озимого ячменя  - 5545га  ( в 2017р. - 5743га)

-         озимого жита      - 0га ( в 2017р. -30га)

-         Озимого ріпаку    - 2140га ( в 2017р. - 981га).

        В основному озимі культури перезимували добре, фактів загибелі сільськогосподарських культур не
зафіксовано.

        Згідно оперативних та статистичних даних, в 2018 році  по району посіяно ярих культур всього - 27668га, (в
2017р. - 24364га) :

        - Соняшнику  - 13123га ( в 2017р. - 12000га);

        - Кукурудзи  - 9925га (в 2017р. - 10000га);

        - Ячменя - 28га, (в 2017р. - 1201га).

        - Гороху - 846га ( в 2017р. - 1056га);

        - Соя - 3654га - ТОВ «Зернятко Південь», (в 2017р. - 20га);

        - Сорго - 0га ( в 2017р. -185га);

        - Гречки - 0га ( в 2017р. - 20га).

         В зв’язку з несприятливими погодними умовами загинув горох на площі -87га. (ТОВ «Косівське» - 80га, ліцей -
7га).

         06 серпня 2018 року завершено збирання колосових та зернобобових культур. Всього зібрано колосових  та
зернобобових культур по сільгосппідприємствам на площі - 19688га або 100%, (2017 рік - 20492га), намолочено -
71350тонн, (2017р. -75892т), урожайність - 36,2ц/га, (2017р. -37,0ц/га). В 2018 році Подільський район  посів 10
місце по області серед 26 районів.

        По культурам:

        - зібрано озимого ячменя - 5245га, або 100%, (2017р. - 5295га), намолочено - 18176т, (2017р. -
21090т),урожайність склала - 34,7ц/га (2017р. -39,8ц/га);

        - зібрано озимої пшениці - 13564га, або 100%, (2017р. - 13420га), намолочено - 51989т,(2017р. - 49477т),
урожайність - 38,3ц/га, (2017р. -36,9ц/га);

         - зібрано гороху - 846га, (2017р. - 1056га) або 100%,  намолочено - 1145т, (2017р. - 2257т),  урожайність -
13,5ц/га (2017р. - 21,4ц/га);

        - зібрано ярого ячменя - 28га, або 100% (2017р. - 701га), намолочено - 28т (2017р. - 3008т), урожайність - 10ц/
га, (2017р. - 42,9ц/га).

        - зібрано озимого ріпаку - 2041га, або 100%,(2017р. - 752га), намолочено - 5632т, (2017р. - 1159т),урожайність
склала - 27,6ц/га (2017р. - 15,4ц/га).



          Господарства, які отримали найкращі показники по збиранню ранніх колосових та зернобобових культур:

-         СТОВ АФ «Нива+» (керівник - Маланюк М.Р.). З площі 391га намолочено -2999тонн, середня урожайність
-76,7ц/га.

-         ТОВ «Лібхер агро» (керівник - Маланюк М.Р.).З площі 165га намолочено 1377тонн, середня врожайність
-83,5ц/га.

-         ФГ «Юпітер С» (керівник - Скуртул С.М.). З площі 392га намолочено - 2055тонн, середня врожайність - 52,4ц/
га.

ТОВ АФ «Едем» (керівник Скуртул М.В.). З площі 433га намолочено - 2230т, урожайність - 51,5ц/га.

         Станом на 01 листопада 2018 року закінчилася збирання пізніх сільськогосподарських культур.

         Станом на 01 листопада 2018року зібрано в сільгосппідприємствах:

          - соняшника - 11099га,або 100%, намолочено - 29413тонн, урожайність - 26,3ц/га. Це - четверте місце по
області серед 26 районів. В 2017р.- 9639га-24579т-25,5ц/га.

         - нуту - 6га, або 100%, намолочено -7тонн, урожайність - 11,7ц/га;

         - кукурудзи на зерно - 5926га, або100%, намолочено - 38626т, урожайність - 65,2ц/га. Це третє місце в області
серед 26 районів. В 2017р. - 6128га - 27586т - 45,0ц/га.

          - сої - 3654га, або 100%,  намолочено - 10596т, урожайність - 29.0ц/га. В 2017р. - 21га-10т-5,0ц/га.

         Всього валовий збір зерна разом з кукурудзою по сільгосппідприємствам в 2018 році склав з площі  25614га -
109976тонн, середня врожайність - 42,9ц/га.

         Під посів озимих культур підготовлено 22100га, або 100%, (2017р. -21600га), та закуплено мінеральних
добрив 3300тонн, або 100% від плану, (2017р. - 2600т, або 100%).

         Станом на 01.01.2019 року посіяно озимих культур у всіх категоріях господарств:

-         Озимого ріпаку - 3030га, або 142% від плану посіву; 2017р. - 2040га

-         Озимої пшениці - 15961га, або 107% від плану посіву; 2017р. - 13564га

-         Озимого ячменя - 4837га, або 95% від плану посіву.2017р. - 5245га.

Взагалі по зерновим культурам посіяно по всіх категоріях господарств - 20798га та  виконання плану посіву в
2018р.склало - 101,6%. В 2017р. - 100%.

Стан посіву озимих культур по всіх категоріях господарств:

Озима пшениця:

-         Добрий - 6963га, або 53,5%;

-         Задовільний - 4464га або 34,3%;

-         Слабкі і зріджені - 1588га або 12,2%.

Озимий ячмінь:

-         Добрий - 1814га або 43,1%;

-         Задовільний - 1734га або 41,2%;

-         Слабкі і зріджені - 660га або 15.7%.

Крім  того, озимий ріпак:

-         Добрий - 1375га або 47%



-         Задовільний - 1053га або 36%

-         Слабкі і зріджені - 498га або 17%.

         Станом на 01 січня 2019 року виплачено орендної плати за земельні паї за 2018 рік в сумі - 70млн.904,5 тис.
грн., або 97,2 % від загальної нарахованої суми орендної плати на 2018 рік (72млн. 982,8тис.грн.), що складає 8,6%
від нормативної грошової оцінки землі.

       Станом на 01 січня 2019р. по сільгосппідприємствам поголів'я ВРХ склало: 109гол., (2017р. - 214гол.) в тому
числі корови - 18гол. (2017р. -50гол.).

      - Свиней - 282 гол.(2017р. - 493гол.)

      - Вівці і кози - 492гол.(2017р. - 428гол.)

      Реалізовано худоби у живій вазі на забій:

      - ВРХ - 541,63ц;  2017р. -  97,89ц

      - свиней - 263,8ц;   2017р. - 301,29ц

      - овець і кіз - 79,74ц. 2017р. -  78,0ц.

      Виробництво м'яса:

      - ВРХ - 306,45ц;    2017р.-   243,26ц

      - Свиней - 204,0ц; 2017р. -  339,23ц

      - овець і кіз - 57,44ц;  2017р. -  33,27ц 

      Виробництво молока з початку року по сільгосппідприємствах склало - 1120цнт.2017р. -  1856ц.

       Виробництво вовни по сільгосппідприємству склало - 367кг.     2017р. - 312кг.

З початку року закуплено сільськогосподарської техніки по сільгосппідприємствах району  в кількості - 26 одиниць
на суму 21млн.553,3тис.грн. 2017р. - 82одениць техніки на суму - 81млн.669 тис. грн.

          До загального фонду районного бюджету Подільського району за 2018 рік надійшло 69287,5 тис. грн.,
забезпечено виконання плану  з урахуванням змін на 99,3%. 

         Надходження загального фонду районного бюджету у 2018 році сформовано за рахунок власних надходжень
у сумі 40,4 тис. грн. та офіційних трансфертів у сумі 69247,1 тис. грн., у тому числі:

-         субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання – 10619,7 тис. грн.

-         субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 8254,2 тис. грн.

-         субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям - 49271,2 тис.
грн.

-         субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування – 565,4 тис. грн.

-         інші субвенції з місцевого бюджету – 536,6 тис. грн.

  

Структура наповнення доходної частини

районного бюджету у 2018 році

 



 

          Видатки бюджету Подільського району за 2018 рік по загальному фонду становлять 82261,9 тис. грн., із них
міжбюджетні трансферти Куяльницькій сільській раді 12111,6 тис. грн.

         Видатки бюджету у 2018 році профінансовані  відповідно до потреби заявленої головними розпорядниками
коштів.

         Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ та на оплату енергоносіїв, що споживаються
бюджетними установами профінансовані відповідно до потреби в межах наявного фінансового ресурсу.

         З метою недопущення кредиторської заборгованості фінансування проводилось в першочерговому порядку
на захищені статті згідно Закону України  “Про Державний бюджет на 2018 рік ”.

         Станом на 01 січня 2019 року заборгованості по виплаті заробітної плати не має.

         Проаналізувавши видатки за функціональною класифікацією по загальному фонду за 2018 рік, які склали
70150,3 тис. грн., з них  направлено на:

КФК Сума, тис. грн. Питома вага, %

Органи місцевого самоврядування 691,4 1,0

Соціальний захист 69458,9 99,0

 

       Із загальних фонду видатків на захищені статі у 2018 році  витрачено 69904,6 тис. грн. або 99,6 % від усіх
видатків,  в тому числі на:

       - зарплату з нарахуваннями –  550,8 тис. грн.

        - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8,5 тис. грн.;      

       - поточні трансферти  – 59,9 тис. грн.;

       - соціальне забезпечення  – 69285,4 тис. грн.

       Забезпечення відповідності розпису бюджету та постійний моніторинг за справлянням надходжень до бюджетів
дало можливість своєчасно профінансувати капітальні видатки за рахунок районного бюджету, освоїти їх і
забезпечити роботу оновлених об’єктів соціально-культурної сфери.

        В 2018 році до Подільського району з державного бюджету надійшло коштів у вигляді Державних субвенцій до
місцевого бюджету в сумі   68710,5  тис. грн., в тому числі:

-         субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання – 10619,7 тис. грн.

-         субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 8254,2 тис. грн.

-         субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям - 49271,2 тис.
грн.

-         субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування – 565,4 тис. грн.

У звітному періоді одним із нагальних напрямків діяльності районної державної адміністрації було забезпечення
соціальних гарантій населення.

         Фундаментальними принципами  роботи управління соціального захисту населення районної державної
адміністрації є дотримання соціальної справедливості та поліпшення рівня життя населення, виконання
пріоритетних завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України,



Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації щодо забезпечення ефективного використання
коштів  на підтримку малозабезпечених категорій громадян - надання пільг, субсидій, допомог

          Протягом  січня – грудня 2018 року вирішувалися найгостріші проблеми, що мають місце у сфері зайнятості,
трудових відносин, умов та оплати праці,  забезпечення об’єктивних міжкваліфікаційних співвідношень розмірів
заробітної плати.

          Одним із головних завдань – є підвищення конкурентності ринку праці. Це означає, що ринок має бути
орієнтованим на потреби роботодавців, прозорим і прогнозованим. 

Протягом звітного періоду  працевлаштовано  - 841 чол., що складає 108,4% до відповідного періоду  2017 року.

Надано статус безробітного станом на   01.01.2019 року - 1041 чол.

Протягом звітного періоду  надано профорієнтаційних послуг – 18782.

- профінформаційних – 11250

- профконсультаційних – 7432

- профвідбір –83.

Охоплено профорієнтаційними послугами – 8927 чол., з них :  сільські жителі – 1345 чол.

Навчалися протягом січня – грудня  2018 року – 409 чол., закінчили навчання – 397 чол. Щомісячно аналізується 
стан ринку праці. Залучено до участі у громадських роботах тимчасового характеру 450 чол., в тому числі: - на
громадські роботи 443 осіб, на тимчасових роботах – 7 осіб. 

         Проводиться робота згідно чинного законодавства по укладанню  колективних договорів на підприємствах, в
установах і організаціях усіх форм власності, а також вносяться зміни і доповнення до них, так  за 2018 рік
укладено та зареєстровано 13 колективних договорів, діє 92 колективних договорів. Відсоток охоплення складає
99,9%.

         Фахівцями відділу з питань праці здійснено 23 перевірки – вивчення стану щодо дотримання законодавства
про працю та оплату праці підприємствами району різних форм власності. За підсумками проведеної роботи,
керівникам підприємств надаються рекомендації про вжиття відповідних заходів з поліпшення нормування праці,
недопущення зниження загального рівня оплати праці порівняно з раніше прийнятим, недопущення виплати
заробітної плати нижче за встановлених державних гарантій та вжиття усіх можливих заходів  щодо регулярного
збільшення рівня заробітної плати, проведення індексації заробітної плати,своєчасної виплати заробітної плати та
в установлені терміни.

          За офіційними даними Держкомстату України  середньомісячна заробітна плата працівників Подільського
району  станом на 01.01.2019 рік  складає  5865,0 грн., що складає 70,4 % від середнього рівня по області та
128,3% до відповідного періоду минулого року.

Протягом звітного періоду  проведено 23 перевірки з легалізації заробітної плати та зайнятості населення, в
результаті перевірок порушень не  виявлено.

Виплачені компенсації постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС згідно ЗУ „ Про статус та соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”:

 

           за 2018 рік

 Кіл-ть Сума( тис. грн.)

Допомога на харчування 46 157,9

Допомога на оздоровлення 48 5,0

Доплата померлим вдовам 1 7,6



 

Дані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

             Згідно постанови кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 Про Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги управлінням праці та соціального захисту населення  всі
ветерани війни включені  до бази ЄДАРП,  в якому містяться всі загальні відомості про пільговика , адреса
зареєстрованого місця проживання, склад сім’ї, характеристика житла, документ, що підтверджує право на пільги. 

             Станом на 01січня 2019 року на обліку в ЄДАРП  перебувають:

-         ветерани Великої Вітчизняної війни - 258 чол.;

-         ветерани праці  - 1743 чол.;

-         діти війни – 2075 чол.;

-         громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 67 чол.;

-         ветерани військової служби та ветерани органів внутрішніх справ –47 чол.;

  -   інваліди загального захворювання – 1130 чол.;

-         жертви нацистських переслідувань – 1 чол.;

-         сільські педагоги, медичні працівники, працівники культури -185 чол.;

-         багатодітні сім’ї – 305 сімей;

-         діти з багатодітних сімей  - 1169 чол.

 Рівень надання пільг та їх фінансова забезпеченість.

          Протягом звітного періоду пільгами користувалось 2442 особи, нарахована сума пільг  становить  2491,9 тис.
грн., втому числі:

 

Види послуг Кількість

пільговиків

Нарахована сума

(тис. грн.)

користування холодною водою 49 19,3

природний газ 298 798,6

електроенергія 2095 741,8

освітлення 146 28,9

Водовідведення та вивіз сміття 26 7,6

Всього користування  ЖКП, в тому числі: 2640  

твердим паливом 595 830,8

скрапленим газом 493 63,9

 

      Протягом січня – грудня 2018 року виплачено компенсація за невикористані санаторно-курортні путівки209
особам на суму 9,4 тис. грн., компенсація на транспортні витрати 29 особам на суму 10,1 тис.
грн.                                                  

Проведена робота для поліпшення рівня забезпеченості  та обслуговування малозабезпечених верств населення.



       Управлінням  соціального захисту населення, районною радою ветеранів, первинними ветеранськими
організаціями разом з місцевими органами влади постійно проводяться обстеження матеріально-побутових умов
проживання ветеранів, їх торгового, медичного, транспортного та іншого забезпечення.

       Протягом звітного періоду 2018 року  обстежено  матеріально – побутові умови проживання  121 сім’ю.

      Результати  обстежень і перевірок проаналізовані та вжиті заходи   щодо   соціальної  та матеріальної
підтримки самим нужденним сім’ям.

       Надано матеріальну допомогу інвалідам за рахунок державного бюджету 60 чол. на суму 44,4 тис. грн.

      Надано матеріальну допомогу мало захищеним верствам населення району через координаційну раду, за
рахунок районного бюджету 132 особам на суму 239,0 тис. грн.

      Постійно і своєчасно вирішується питання забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни, громадян які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, інвалідів, інші категорії населення району в  засобах реабілітації,
пересування, та ін. Протягом поточного року видано 106 направлень.

      Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку
проведення безоплатного поховання померлих осіб, які мають особливі  заслуги та  особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни» за рахунок коштів обласного бюджету в червні  2017 року
здійснено 6 поховань учасника бойових дій на суму 36,5 тис. грн.

      Події на сході країни покликали до виконання шляхетного обов’язку захисту Вітчизни тисячі її громадян.
Станом на 01січня 2019 року на обліку в управлінні перебуває 180 учасників бойових дій , 5 інваліда війни, 2 сім’ї
загиблих в зоні АТО, військовослужбовців які звільнені зі строкової служби 24 чоловіка.

      Протягом 2018 року надано грошову  допомогу учасникам бойових дій в зоні АТО- 44 чоловікам на суму 50,0
тис. грн.

      Спеціалістами  відділу державних  допомог  та соціальних гарантій за   2018 рік, згідно Закону України ”Про
державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми” призначено:

 

№

п/п

Вид допомоги Кіл-ть

отримувач

Сума

тис. грн.

1. Одноразова допомога при народженні дитини 667 11886,0

2. Допомога по вагітності і пологам 151 268,1

3. Допомога одинокій матері 464 11719,5

4. Допомога по опіці 60 3945,6

5. Тимчасова допомога (аліменти) 19 300,1

6. Державна соціальна допомога 296 12588,4

7. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства 267 5719,6

8. Допомога при усиновлені дитини 1 31,8

9. Допомога по догляду за психічно хворим 38 905,5

10. Субсидії

 

2681

 

13778,0

 

Ведеться робота по інформуванню населення про зміни до законодавства  на веб сайті «Соціальний захист» та 
місцевій газеті “Котовські вісті»



Протягом  року працівниками управління здійснено прийом та надано  консультацій – 12749 особам.

         Відділом освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області проводилась робота,
направлена на покращення технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів.

 Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості,
суспільства та держави. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу.

 Освіта сьогодення має складну місію. І полягає вона в тому, що орієнтуючись на завтрашній день, треба мати
гарантію - якісну освіту, тобто надати можливість кожній дитині отримати глибокі, сучасні знання.

 Залишився позаду рік від часу утворення об'єднаної територіальної громади. А для галузі освіти – це ще й  рік
упровадження освітньої реформи, рік практичної реалізації основних положень нового Закону «Про освіту».

 І за цей час освіта Подільщини намагалась максимально забезпечити якісно новий рівень дошкільної,
загальноосвітньої та профільної, а також позашкільної підготовки, тобто всебічний розвиток кожної особистості.

Упродовж 2017-2018 років Куяльницькою громадою вжито заходів щодо забезпечення функціонування галузі
освіти, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців регіону до якісної освіти.

В умовах утворення та становлення об’єднаної територіальної громади, відділ та заклади освіти перейшли
у комунальну власність Куяльницької сільської ради з внесенням відповідних змін до Державного реєстру,
затвердженням у новій редакції Статутів і Положень.

Відповідно до вимог нового Закону, з 2017 року змінено умови призначення на посаду керівників державних
комунальних закладів освіти, а саме: винятково за результатами конкурсного відбору. Рішенням Куяльницької
сільської ради від 16 травня 2018 року затверджено Положення про конкурс на посаду керівника комунального
закладу загальної середньої освіти, відповідно до якого з керівниками закладів загальної середньої освіти, в яких
закінчився строк дії контракту, було  проведено конкурс  на посаду керівників комунальних закладів. За
результатами конкурсного відбору з усіма керівниками 20 закладів загальної середньої освіти укладено  строкові 
трудові договори.

На початку минулого навчального року усі заклади освіти району було перевірено спеціалістами МНС, надано
відповідні приписи із зауваженнями. За наслідками таких перевірок по шести освітніх закладах: Борщівському №2
НВК, Глибочанському НВК, Розалівському НВК, Липецькому №1 НВК, Липецькій №2 ЗОШ та Олексіївській ЗОШ
проведено ряд заходів, спрямованих на виправлення ситуації: зроблено заміну та ремонт електрообладнання,
заклади обладнано автоматичними системами пожежної сигналізації. розроблено кошторисну документацію та
укладено Договір на проведення обробки дерев’яних конструкцій цих будівель.

Крім того, усі заклади майже повністю устатковані первинними засобами пожежогасіння згідно норми. Проведено
технічне обслуговування вогнегасників. Протипожежні щити укомплектовані необхідним інвентарем, частково
закуплені нові. З усіма учасниками навчально-виховного процессу в кожному освітньому закладі практично
відпрацьовано дії щодо евакуації людей на випадок виникнення пожеж, порядок використання первинних засобів
пожежогасіння та повідомлення  у випадку надзвичайної ситуації.

Для покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів району, виконання енергозберігаючих заходів,
підтримання температурного режиму і нормальної експлуатації ЗНЗ і ДНЗ району в осінньо-зимовий період
виконані наступні роботи:

- Проведено роботи по встановленню котлів у Центрі дитячої та юнацької творчості на суму 63,5 тис. грн.

- Федорівка – заміна котла; електронасоса;

- Липецька №1- заміна котла, та 2 насосів;

- Здійснено монтаж димової труби у Вишнівському ЗЗСО І-ІІ ст. на суму -130, тис.

- Відремонтовано котли та проведено частковий ремонт їдальні Гидеримського ЗЗСО І-ІІІ ст. - 128, тис.

-  Капітальний ремонт (дах) дитячого садка у с. Мала Олександрівка  - 83,0 тис. грн.



-   Капітальний ремонт дитячого садка (облаштування залу для ігрової та спортивної діяльності) у с-щі Чубівка –
233,0 тис. грн.

- Капітальний ремонт (заміна приладів освітлення) ЗОШ І-ІІІ ступенів у                              с. Новоселівка.
Кошторисна вартість – 498,3 тис. грн.

- Встановлено дитячий майданчик у Станіславському НВК – 159,0 тис. грн.

- Закуплено дитячий майданчик  для Глибочанського НВК –  47,9 тис. грн.

- Замінено підлогу у спортивному залі Вишнівського ЗЗСО І-ІІ ст. на суму -143, 0 тис. грн.

- Капітальний ремонт спортивної зали Любомирського НВК І-ІІ ступенів зі встановленням гумової підлоги – 229.5
тис. грн.

- Побудовано внутрішній туалет у Малофонтанському НВК І-ІІІ ст. – 99, 0 тис.

- Складено кошторис на побудову внутрішнього туалету у шкільному приміщенні Соболівського НВК І-ІІ ступенів,
вартість – 270 тис. грн.

- Здійснено заміну вікон на склопакети у Бочманівському ЗЗСО І-ІІІ ст., Гоноратському ЗЗСО І-ІІ ст.,
Станіславському НВК І-ІІІ ст., Малофонтанському НВК І-ІІІ ст., Липецькому НВК І-ІІІ ст., Мардарівському НВК І-ІІІ ст.
та частково – у Качурівському ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Покращено матеріально-технічну базу окремих навчальних закладів шляхом придбання меблів та
електроприладів.  

Цього року в Гоноратському ЗЗСО І-ІІ ст., Старокульнянському ЗЗСО І-ІІ ст., Нестоїтському ЗЗСО І-ІІІ ст. за рахунок
обласного бюджету замінено на металопластикові усі вікна і двері.

З місцевого бюджету виділені кошти на влаштування відсутніх точок грозозахисту будівель та споруд закладів
освіти у сумі 245 тис. грн.

Закуплено лампи електроосвітлення на суму 68 тис грн.

В усіх закладах проведені поточні ремонти шкільних приміщень та фасадів шкіл. Для таких цілей відділом освіти
було закуплено цемент, шпаклівку, вапно і фарбу на суму біля 200 тис.грн.

Проведені  ремонтні роботи в ДЮСШ (заміна димової труби), в Гоноратському дитячому садку ( заміна покрівлі,
вікон та дверей).

Збільшення показників охоплення дітей дошкільною освітою передбачається за рахунок введення в експлуатацію
Куяльницького ЗДО «Ромашка» на 50 місць. На даний час внутрішні ремонтні роботи завершені, триває процедура
закупівлі меблів та обладнання.

Основною функцією загальноосвітніх закладів є здійснення освітньої діяльності на якісному рівні.

З метою виявлення та розвитку обдарованих учнів, підвищення інтересу до навчання, а також для стимулювання
творчого самовдосконалення дітей у навчальних закладах громади впроваджується програма «Робота з
обдарованими дітьми на 2016-2020 рр.». Ми пишаємося здобутими результатами.

Призерами ІІІ (обласного) етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад стали: Косован Денис (Борщівський НВК №2 І-
ІІІ ст., 10 кл.)  - ІІІ місце з географії, вчитель Орлик Л.А.,  Ройлянд Дмитро (Куяльницька ЗОШ І-ІІІ ст., 8 кл.) - ІІІ місце
з географії, вчитель Біслічук О.О., Ткачук Віталій  (Мардарівський  НВК І-ІІІ ст., 11 кл., - ІІІ місце з історії,  вчитель
Турлак О.А., Апихтіна Анастасія (Старокульнянська ЗОШ І-ІІІ ст., 8 кл.) – ІІІ місце з української мови,  вчитель
Овчеренко Л.О. 

За підсумками ІІІ (обласного)  етапу VІІІ  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка семикласниця Куяльницької ЗОШ І-ІІІ ст. Козаченко Олена (вчитель Дроган С.В.) та
восьмикласниця Старокульнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Апихтіна Анастасія (вчитель Овчеренко Л.О.) здобули треті місця.



Варто зазначити, що у 2018 році за вагомі здобутки у сфері освіти, фізичної культури та спорту 7 учнів з нашої
громади було відзначено стипендією обдарованих дітей Одеської обласної ради:

-         Копіца Артур і Тодоров Іван - учні 7 класу Станіславської ЗОШ І - ІІІ ст. - керівник гуртка Копіца О.І.

-         Косован Дмитро - учень 10 кл. Борщівського НВК №2 І - ІІІ ст. - вчитель математики Куліш В.П.,

-         Сафрон Андрій - учень 9 класу  Малофонтанського НВК І - ІІІ ст. - вчитель біології  Кожухар В.В.

-         Шаповалова Олеся - учениця 10 класу  Малофонтанського НВК І - ІІІ ст. - вчитель  правознавства Порфірова
О.В.

-         Остапенко Катерина - учениця 6 класу  Новоселівської ЗОШ І - ІІІ ст.

-         Іванюк Олександра - учениця 9 класу Бочманівської ЗОШ І - ІІІ ст.

Вперше роботу творчих вчителів громади відділом освіти було відзначено сучасними інтерактивними засобами
за їх якісну роботу з обдарованими учнями протягом останніх 2-3 роки. Зокрема, інтерактивна дошка встановлена
в Куяльницькому ЗЗСО (вчитель Дроган С.В.), Малофонтанському НВК (вчителі Кожухар В.В., Шаргородська І.А.),
Липецькій та Нестоїтській опорних школах.

Мультимедійне обладнання  (проектор та ноутбук) отримали заклади освіти для забезпечення якісного
вивчення дисциплін природничо-математичного і суспільно-гуманітарного циклу, а саме: Старокульнянський,
Бочманівський, Станіславський, Куяльницький, Новоселівський, Мардарівський, Качурівський ЗЗСО .

До початку 2018-2019 навчального року забезпечено підключення усіх закладів загальної середньої освіти
до мережі WI-FI на загальну суму 168 тис. грн.

Цього року на умовах співфінансування з обласного (70 %) та місцевого (30 %) бюджетів придбано новий шкільний
автобус Еталон на 30 місць (на суму 1690 тис. грн.), який передано Липецькій опорній школі.

Закуплено нові електроплити в Новоселівську та Гоноратську школи, оновлено посуд, зроблено ремонт
харчоблоків. Проведено значні заходи щодо приведення якості питної води у відповідність до необхідних
санітарних норм.

В освітній мережі Куяльницької ОТГ з вересня-місяця функціонують 2 опорних заклади: КОНЗ «Нестоїтський
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» з філіями: Старокульнянський ЗЗСО І-ІІ ст.; Станіславський НВК І-ІІ
ст.; Мурованський НВК І ст.; Климентівський НВК І ст. та КОНЗ «Липецький навчально-виховний комплекс «Заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» з філіями: Олександрівський ЗЗСО І ст.;
Вишнівський ЗЗСО І-ІІ ст.; Липецький №1 НВК І ст.; Липецький №2 ЗЗСО І ст.

Для розвитку навчально-матеріальної бази опорних шкіл було виділено кошти освітньої субвенції на суму  2.2 млн.
грн.

Отже, 2200000 грн. на оснащення опорних шкіл (КОНЗ Липецького НВК «ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО» та КОНЗ
Нестоїтського ЗЗСО І-ІІІ ст.) розподілено таким чином:

= закуплено  шкільних меблів  на суму 755400,00 грн.

-  Класні дошки на суму -       196350,00 грн.

-  Столи учнівські на суму -   178320,00 грн.

-  Стільці учнівські на суму - 198140,00 грн.

-  Шафи на суму -                    100000,00 грн.

-  Товари для кухні на суму -   82590,00 грн.

 = закуплено 2 комп’ютерних класи та 4 лінгафонних кабінети  – 1444600,00
грн.                                                                                                                                



На сьогодні триває реформування освітньої галузі нашої держави, мета якого - стати розвиненою європейською
державою, нарощувати свій науково-освітній потенціал.

Ідеологією цієї  реформи є Концепція «Нова українська школа».

У школи передано ігрові набори LEGO «6 цеглинок», отримані відповідно до рознарядки Департаменту освіти і
науки та всі найменування нових підручників для 1-х класів.

Розподіл освітньої субвенції, передбаченої на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного
обладнання та відповідного мультимедійного контенту, здійснювався за принципом: 90 % - з державного бюджету,
10 % - за місцеві кошти.

Таким чином, у Куяльницькій сільській раді фінансування закупівель складає:

сучасні меблі – 275,1 тис. грн. + 29,0 тис. грн. = 304,1 тис. грн.

дидактичні матеріали –     528,5 тис. грн. 

мультимедійне обладнання  на суму  449,4 тис. грн.  

Інше комп’ютерне обладнання для 1-х класів (ноутбук, МФУ, ламінатор + витратні матеріали) закуплено у ТОВ
Валтек (м. Київ) на суму 559104,00 грн., все устаткування передано в школи.

Одним із пріоритетів держави у сфері освіти є питання забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими
освітніми потребами.

Вже з липня працює інклюзивна дошкільна группа в Чубівському садочку, де додатково введено ставку асистента
вихователя.

За медичними висновками 10-ти дітей в 9-ти школах введено посади асистентів вчителів.

В процесі роботи відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області дає оцінку
досягненням місцевої системи освіти, визначає проблемні моменти та ставить нові завдання на шляху створення
нової української школи. Адже кожна родина сподівається дати своїй дитині якісну освіту, яка допоможе їй
ствердитися у житті, бути корисною своїй державі.

       Службою у справах дітей районної державної адміністрації спільними зусиллями з іншими причетними
структурами забезпечувалось  своєчасне виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування, надання
їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, їх соціального захисту. 

       Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є одним з
найпріоритетніших завдань органу опіки та піклування райдержадміністрації.

       Загальна кількість дитячого населення – 5479.

       Станом на 31 грудня 2018 року на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 140 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: під опікою та піклуванням перебуває 111 дітей, в
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу – 18, в будинку дитини та інтернатному закладі – 4, 3 дитини
навчаються у професійно-технічних закладах, 4 дітей тимчасово влаштовані (2 – до центру соціально-
психологічної реабілітації дітей, 2 – в сім’ї знайомих).  Відсоток охоплення сімейними формами виховання складає
92,14 %, що на 3,08 % більше за показники на початок року.

      В районі успішно функціонують 5 прийомних сімей, в яких виховуються 11 дітей (в т.ч. 1 особа з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

      З метою популяризації сімейних форм виховання в районі проводиться щорічний конкурс-огляд серед сімей
опікунів, піклувальників, прийомних сімей. Переможцями конкурсу у 2018 році визнано опікунська сім’я Головчук
О.В., с. Новоселівка, та прийомна сім’я Матвєєвих, с. Коси.

      Захист житлових прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – одне із
важливих питань у діяльності служби у справах дітей. З 140 дітей: 20 дітей мають житло на праві власності, 45 - на



праві користування житлом, 75 дітей не мають житла.

      На квартирному обліку перебувають 20 дітей, які досягли 16-річного віку, 33 – особи з числа дітей вказаної
категорії, 13 – молодь з їх числа.

      У 2018 році двоє осіб отримали соціальне житло, яке було придбано у 2017 році, в т.ч. 1 – за рахунок державної
субвенції 2017 року, 1 – за рахунок коштів, виділених обласним та сільським бюджетом

      У 2018 році Куяльницькій сільській раді було виділено 599,0 тис грн державної субвенції для придбання
соціального житла двом особам з числа дітей-сиріт. В грудні придбаний житлової будинок для дитини-сироти –
Тіори Катерини Іванівни, 2001 року народження, та особи з їх числа – Тіори Єлизавети Іванівни, 1999 року
народження, за адресою: вул.Шевченка, 23. с.Куяльник Подільського району, загальною площею - 86,3 кв м,
загальної вартістю - 646,181 тис.грн (співфінансування: 599,0 тис. грн - державна субвенція, 47,181тис.грн –
бюджет Куяльницької сільської ради).

       Одним з головних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування є своєчасне
виявлення, облік, соціальний захист дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

       Станом на 01січня 2019 року на обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, служби у справах
дітей райдержадміністрації перебуває 92 дитини, з них 4 дитини з підстав скоєння насильства (3 – фізичне, 1 –
психологічне насильство), 88 – неналежне виконання батьками обов’язків з виховання дітей.

Серед цих дітей виховуються та проживають в рідних сім’ях - 64, навчаються в Ананьївській загальноосвітній
школі-інтернат за заявами батьків – 28 дітей, 1 дитина влаштована у будинок дитини у 2018 році за заявою матері.

Протягом 2018 року службою у справах дітей здійснено 43 профілактичних рейдів та операцій, в т.ч. «Урок», «Діти
вулиці», «Підліток», «Зайнятість», «Літо». У ході рейдів виявлено 26 дітей, з них вилучено із сім’ї – 4. Обстежено
житлово-побутові умови 157 сімей.

         Спільними зусиллями служби у справах дітей, закладів освіти, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Куяльницької сільської ради, ювенальною превенцією сектору превенції Подільського ВН ГУНП України в
Одеській області проводилася робота щодо попередження підліткової злочинності. 3 неповнолітніх скоїли 4
злочини, в т.ч. 2 - крадіжки чужого майна, 2 – протиправні вчинки.

         За недбале виконання батьківських обов’язків попереджено 34 батька, притягнено до адміністративної
відповідальності – 24 батька. Відносно 10 дітей судом розглянуто справи про позбавлення батьків батьківських
прав, всі діти влаштовані під опіку.

Пріоритетні напрями в діяльності головного спеціаліста у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації -
забезпечення реалізації Положень Конвенції ООН про права дитини, Законів України, Указів Президента, постанов
та розпоряджень КМУ щодо реалізації державної політики стосовно сім’ї, жінок, молоді, дітей.

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо присвоєння почесного звання України «Мати-
героїня», ще 1 жінці району – Косуліні О.І. (с. Федорівка) присвоєно це почесне звання.

Всього  54 жінки району удостоєні  почесного звання України «Мати-героїня».

Ведеться банк даних багатодітних сімей району. Станом на 01.01.2019 року функціонує  431 багатодітна сім’я ,  де
виховується 1537 неповнолітніх дітей та 60 дітей від 18 до 23 років, які навчаються в вищих навчальних закладах
на денному навчанні.

         Протягом року продовжено роботу по видачі  посвідчень батьків та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.
Видано 35 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 63 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. Всі багатодітні сім’ї
отримують пільги відповідно до чинного законодавства.       

Спільно з відділом культури райдержадміністрації проведено урочистості з нагоди відзначення переможців
районного конкурсу «Жінка року».

Проведено роботу щодо оздоровлення в УДЦ «Молода гвардія» та МДЦ Артек»  25 дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки.



Постійно проводиться збір та видача гуманітарної допомоги у вигляді одягу та взуття сім’ям, які перебувають в
складних життєвих обставинах .

Спортивні досягнення Подільського району.   

Проведено першість та Кубок району з міні-футболу,  турніри  та  першість  з настільного тенісу,  волейболу,
армрестлінгу та гирьового спорту.

Спортсмени району прийняли участь в обласних змаганнях  по програмі Сільських спортивних ігор Одещини  та
посіли  третє місце.

         Протягом 2018 року сектором житлово-комунального господарства та будівництва районної державної
адміністрації здійснювалась організація та виконання заходів з: підготовки об’єктів житлово-комунального,
паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери Подільського району до роботи в осінньо-зимовий
період, початку та закінчення опалювального сезону у населених пунктах Подільського району. 

 На виконання розпорядження Подільської районної державної адміністрації  від 07.06.2018 року № 341/18 «Про
підготовку об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери
району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» з кінця ІІ кварталу 2018 року проводилась підготовка
об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери Подільського району до
роботи в осінньо-зимовий період, з зазначенням заходів, затверджених розпорядженням ОДА.

На початку ІV кварталу 2018 року, керуючись розпорядження ОДА, видане відповідне розпорядження Подільською
районною державною адміністрацією від 12.10.2018 року № 609/18 «Питання опалювального сезону 2018-2019
років у населених пунктах Подільського району».

       Протягом опалювального сезону сектором житлово-комунального господарства та будівництва районної
державної адміністрації проводився моніторинг належного забезпечення теплового режиму в закладах освіти,
культури, здоров’я та соціальної сфери Подільського району.

        Дорожньо-мостове господарство.

        З метою ліквідації наслідків негоди (снігопаду або ожеледиці) в зимовий період 2018-2019 років сектор
житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації виступав посередником між
ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» та сільгоспвиробниками Подільського району в укладанні договорів з надання послуг
з розчищення від снігових заметів доріг та під’їздів до населених пунктів. В 2018 році за сприянням голови
Подільської районної державної адміністрації було підписано 13 договорів між ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» та
сільгоспвиробниками Подільського району на надання 25 одиниць техніки.

       Благоустрій.

       Сектором житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації протягом 2018
року здійснювалась організація виконання заходів щорічної всеукраїнської акції  з благоустрою «За чисте довкілля»
та Дня благоустрою територій населених пунктів (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України).

      Щороку акція проводилась в квітні місяці, в рамках якої приймали участь жителі населених пунктів району,
працівники державних та іншої форми власності підприємств, установ та організацій, студентська молодь та
школярі. В рамках акції було висаджено тисячі дерев, ліквідовано біля чверті сотні несанкціонованих сміттєзвалищ.

      За результатами проведених заходів щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» та Дня
благоустрою територій населених пунктів сектором ЖКГБ райдержадміністрації забезпечено своєчасне надання
інформації до структурних підрозділів ОДА з питань благоустрою населених пунктів.

     Житлово-комунальне господарство

     Щотижнево впродовж 2018 року сектором житлово-комунального господарства та будівництва районної
державної адміністрації проводився моніторинг зміни органами місцевого самоврядування тарифів на житлово-
комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та поводження з твердими побутовими
відходами) у населених пунктах Подільського району, а також обґрунтування підвищення тарифів.



     Щомісячно протягом звітного періоду сектором житлово-комунального господарства та будівництва районної
державної адміністрації проводився моніторинг кількості встановлених приладів обліку  та вузлами комерційного
обліку водопостачання, теплової енергії.

     Оборонно-мобілізаційна робота протягом  2018 року була спрямована на виконання Законів України, Указів
Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної та районної державних
адміністрацій з питань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності.

Упродовж року проводилось:

- опрацювання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України мобілізаційних завдань (замовлень) району на
особливий період;

- коригування та внесення змін в документи мобілізаційного плану району;

- підготовлено доповідь про стан мобілізаційної готовності Подільської районної державної адміністрації за 2018
рік;

- проведено роботу з керівниками підприємств, установ  та організацій щодо покращення стану мобілізаційної
готовності транспортних засобів району.

Відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 30.11.2017 року № М/10/
А-2017ДСК «Про проведення у 2018 році перевірок стану мобілізаційної готовності до виконання мобілізаційних
завдань (замовлень)» обласною комісією було проведено перевірку мобілізаційної готовності Подільської районної
державної адміністрації та надано позитивну оцінку.

Відповідно до Указу Президента України від 26.11.2018 року №393/2018 «Про введення воєнного стану в Україні»
були розроблені та затвердженні заходи Подільської районної державної адміністрації щодо введення воєнного
стану в Україні.

Завдяки злагодженій співпраці та постійній роботі районної державної адміністрації з Подільським об’єднаним
міським військовим комісаріатом, Подільським ВП ГУ НП в Одеській області та органами місцевого
самоврядування протягом 2018 року забезпечено виконання планових завдань з призову на строкову військову
службу. Так, на весняний призов 2018 року відправлено у війська  27 чол. та 13 чол. на осінній призов.

Здійснювався контроль за організацією проведення в районі  приписки юнаків до призивної дільниці.

Постійно уточнювались плани роботи  територіальної оборони, проводились навчання членів штабу ТрО та
підпорядкованих йому формувань, коригувались їх функціональні обов’язки в особливий період.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 серпня 2016 року №582/А-2016 “Про
організацію шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та
підрозділам Державної прикордонної служби України, які дислокуються на території Одеської області» районною
державною адміністрацією було затверджено та погоджено план шефства на 2019 рік з військової частини А-0173
та Подільського прикордонного загону.

Районною державною адміністрацією сплановані та виконуються заходи щодо забезпечення ефективної протидії
корупції в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації. Відповідно до розпорядження голови від
19.04.2018 року № 254/18 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в районній державній
адміністрації» проведено оцінку корупційних ризиків та складено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у
діяльності Подільської районної державної адміністрації.

З метою дотримання принципів прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади на веб-сторінці
районної державної адміністрації діє рубрика «Запобігання проявам корупції» та проводиться відповідна робота
щодо якісного її наповнення. Спільно із засобами масової інформації району проводиться робота щодо
інформування населення з питань боротьби з корупцією, оголошуються номери телефонів довіри, графіки прийому
громадян.



У районній державній адміністрації постійно проводиться робота щодо усунення передумов до порушення вимог
антикорупційного законодавства, вжиття заходів з недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів при
виконанні державними службовцями районної державної адміністрації службових обов’язків.

Головним завданням цивільного захисту  району в 2018 році було підвищення ефективності функціонування та
посилення надійності роботи Подільської районної ланки територіальної підсистеми  єдиної державної системи
цивільного захисту Одеської області (далі – ЄДСЦЗ), направленої на своєчасне попередження виникнення та
зниження негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

У зв’язку зі створенням на території району однієї територіальної громади (ОТГ) - Куяльницької сільської ради,
надавалася методична допомога в питаннях цивільного захисту. В структурі виконкому сільської ради визначена
посадова особа з цих питань. В структурні елементи районної ланки територіальної підсистеми  ЄДСЦЗ (служби
ЦЗ, комісії тощо) входять представники виконкому сільської ради. Але, районну ланку, у тому вигляді в якому вона
існує (виглядає), необхідно, переутворити з визначенням повноважень виконкому ОТГ та РДА, тому що орган
місцевого самоврядування та орган виконавчої влади  діють у межах однієї адміністративно-територіальної
одиниці, а саме,  території району. 

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання були зосереджені на:

- забезпеченні реальної готовності органів управління, сил та засобів ЦЗ всіх рівнів до оперативного реагування на
НС та ліквідації їх наслідків;

- забезпеченні готовності аварійно-рятувальних та аварійно-рементно-відновлюваних формувань (ланок, груп,
бригад) та підрозділів до реагування на аварії і надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків у межах своєї
відповідальності і компетенції.

- плануванні і проведенні попереджувальних заходів у сфері ЦЗ з метою забезпечення техногенної та пожежної
безпеки, досягнення прийнятного рівня ризику виникнення НС; зменшення загрози можливих надзвичайних
ситуацій і мінімізації їх наслідків; - в тому числі через рішення комісії з питань ТЕБ та НС РДА;

- організації роботи щодо оновлення, уточнення питань  створеної районної ланки територіальної підсистеми 
ЄДСЦЗ Одеської області, а саме  служб ЦЗ, інших координаційних органів відповідно до вимог законодавства

     Виконанні основні заходи з питань запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану
районної ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Одеської області в період його введення у грудні 2018р.
Відпрацьовувалися питання уточнення, планування та виконання першочергових заходів з підготовки території
району до оборони, введених в дію розпорядженням  голови  Одеської обласної державної адміністрації від
10.12.2018 № 1-р/т, забезпечення стійкого функціонування об’єктів в умовах воєнного стану.

 За 2018 рік  надзвичайних ситуацій не трапилось. Траплялися та виникали складні ситуації (події) пов’язані з
проїздом автотранспорту у зимовий період, виникненням пожеж в екосистемі (возгорання території з чагарниками,
сміттям тощо).

          Відділ розвитку культури та туризму Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області
об’єднує 76 закладів культури, при яких працює 143 аматорських різновікових  колективів, 8 безкоштовних інтернет
– центрів, Пункт європейської інформації.   

           Громада пишається колективами, які носять звання «народні», це: театр естради «Добрий настрій» (керівник
– Руслан Ткач), чоловічий квартет «Стожари» (керівник – В’ячеслав Мойсенець), вокальний гурт «Мелодія души»
та хор працівників культури «Бірзуляни» (керівник – Володимир Кропив'янський).   Колективи художньої 
самодіяльності та окремі виконавці приймають активну участь в заходах громади, в обласних, Всеукраїнських,
Міжнародних фестивалях і конкурсах. Так, в цьому році – народний хор «Бірзуляни» отримав 1 місце на
Міжнародному конкурсі в м. Іллінці Вінницької обл. та треті місця на Всеукраїнських  фестивалях-конкурсах в м.
Київі та  м. Чорноморськ Одеської області, - хореографічний колектив «Карамель» (керівник – Ліля Юраш)  зайняв І
місце на Всеукраїнському фестивалі «На крилах танцю» м. Київ, ІІІ місце - у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі
мистецтв «Зимові візерунки» на Прикарпатті та ІІ місце – у Міжнародному фестивалі творчих досягнень «Чайка» в



м. Одеса; народний театр естради «Добрий настрій» та солісти Куяльницького ЦКД Яна Лукащук і Єлизавета
Сімоніка отримали ІІ місця в обласному фестивалі-конкурсі «Два крила» – 2018» м. Одеса.

          Куяльницька ЦБС (директор С.Дюгаєва) зайняла І місце в обласному огляді-конкурсі «Спільна просвітницька 
діяльність, як шлях патріотичного виховання», ІІ місце посіла бібліотека  с. Новоселівка (завідувачка О.Швець), ІІІ
місце отримала  бібліотека с. Мардарівка (завідувачка Л.Шевченко); центральна бібліотека  Куяльницької ЦБС
отримала Диплом переможця у Всеукраїнському конкурсі статей до української Вікіпедії; жителька села Куяльник
Олена Козаченко виборола ІІ місце в обласному турі «Лідер читання – 2018».

          Проаналізувавши  на початку 2018 року основні проблеми в сфері культури в Куяльницькій громаді було
виявлено, що поряд з позитивними показниками і тенденціями розвитку галузі, є серйозні проблеми.

          Отримавши висновки проведеного аналізу, голова Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської
області, та депутатський корпус Куяльницької сільської ради вирішили надати фінансову підтримку галузі культури
в ОТГ. 

          Заробітна плата працівників культури фінансується в повному обсязі і своєчасно. На покращення
матеріально – технічного стану закладів культури громади було виділено додатково біля одного з половиною
мільйонів гривен.

          Бібліотеки придбали нової літератури на 154,0 тис. грн., замовили меблів на 280,0 тис. грн., зробили
передплату періодичних видань (газет, журналів)  та отримали бібліотечну техніку. Закупили вугілля, дрова,
вогнегасники. Придбано для сільських клубів музичної апаратури на 175,0 тис. грн., тенісні столи та сценічне
взуття.

          В 12 закладах культури проведено поточні ремонти, на які потрачено біля 500,0 тис. грн. На капітальні
ремонти двох приміщень закладів культури витрачено -  1 мільйон 795,0 тис. грн. В будинку культури с. Бочманівка
провели частковий ремонт (нові дах, стеля, вікна та двері). Зроблено проектно – кошторисна документація на
капітальні ремонти будівель закладів культури сіл: Глибочок, Малий Фонтан, та Липецьке (зовнішні роботи) та на
заміну вікон та дверей в центральній бібліотеці Куяльницької ЦБС і будинку культури с. Нестоїта. Замовили
документацію на капітальні ремонти Будинків культури сіл: Липецьке (внутрішні роботи), Новоселівка, Бочманівка,
Гонората та Куяльницького центру культури і дозвілля (будівля колишнього Будинку офіцерів). При центральній
бібліотеці відкрито культурно – освітній медіа – центр в рамках обласного проекту «Розумний регіон».

          Куяльницька сільська рада Подільського району Одеської області  планує і далі покращувати матеріально –
технічний стан закладів культури, провести комп’ютеризацію сільських бібліотек, придбати ноутбуки для клубних
закладів, створити:  Центр традиційної народної  культури на базі будинку культури  с. Коси, Центр чеської культури
«Чеська родина» в клубі с. Мала Олександрівка,  музей молдавської  культури  в ОТГ «Каса маре» в будинку
культури с. Липецьке, інтерактивну бібліотеку - музей  історії Куяльницької ОТГ на базі бібліотеки-філії  с. Куяльник
Куяльницької ЦБС  та ще має багато нових креативних ідей, які будє втілювати в життя.

На виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні», розпорядження обласної державної адміністрації від 28.03.2018 року №
292/А-2018 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 2018 році в Одеській області Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки» протягом 2018 року у Подільському 
районі проведено наступні заходи:

- розпорядженням голови районної державної адміністрації від 02.05.2018 року  № 261/18 затверджено районний
план заходів щодо реалізації у 2018 році в Подільському районі Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки;

- проведено заходи щодо підготовки установчих зборів з обрання нового складу громадської ради при Подільській
районній державній адміністрації згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Зокрема, 11.12.2018 року
розпорядженням виконуючого обов’язки голови Подільської районної державної адміністрації № 732/18
затверджено склад ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів, 18.12.2018 року відбулось
перше засідання ініціативної групи;



- 22.12.2018 року на засіданні 16 чергової сесії Куяльницької сільської ради рішенням № 1330-VII затверджено
Програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Куяльницькій сільській раді на 2019-2022 роки. Дану
Програму було розроблено спільною групою Подільської райдержадміністрації та Куяльницької сільської ради, за
ініціативою сектору комунікацій з громадськістю Подільської районної державної адміністрації;

- на офіційному веб-сайті Подільської районної державної адміністрації, в групах «Подільська
райдержадміністрація», «Подільськ  Влада Зміни», у Фейсбуці постійно висвітлюється інформація щодо діяльності
інститутів громадянського суспільства, їх внеску в соціально-економічний розвиток району;

- ініційовано перед обласним інформаційно-аналітичним центром питання налагодження функціонування форми
зворотного зв’язку на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації. У розділі «Контакти» розміщено
«Форму зворотного зв’язку», в які мешканці району можуть звернутись до керівництва району з проблемних
питань, або висловити свої пропозиції;

- організовано роботу сектору комунікацій з громадськістю стосовно щоденного висвітлення на офіційному веб-
сайті районної державної адміністрації, в групі «Подільськ  Влада  Зміни » у Фейсбуці інформацій про діяльність
Президента України, Глави Уряду, голови Одеської  облдержадміністрації, про хід ООС. Матеріали щодо діяльності
Подільської районної державної адміністрації щоденно висвітлюються на офіційному веб-сайті, в групі «Подільська
райдержадміністрація» у Фейсбуці;

- в місцях масового перебування населення (залізничний вокзал, районна лікарня)  щотижня оновлюється
кольорова інформація про діяльність районної державної адміністрації, нововведення у законодавстві, події у
районі на інформаційних стендах «Подільська райдержадміністрація». Проводиться також робота щодо
висвітлення інформаційних матеріалів безпосередньо у селах району.

- 11.12.2018 року відбулось перше засідання Ради регіонального розвитку в Подільському районі, створеної
розпорядженням виконуючого обов’язки голови Подільської районної державної адміністрації від 05.12.2018 року
№ 717/18;

- забезпечено проведення консультацій з громадськістю згідно Орієнтовного плану, участь у засіданнях
громадської ради при Подільській районній державній адміністрації щодо значущих соціально-економічних та
суспільно-політичних питань;

- на офіційному веб-сайті РДА створені розділи «Громадська рада», «Консультації з громадськістю», «Рада
регіонального розвитку», які постійно функціонують з систематичним оновленням інформації про діяльність
консультативно-дорадчих органів;

- в грудні 2018 року розроблено, затверджено та висвітлено на офіційному сайті Орієнтовний план консультацій з
громадськістю на 2019 рік;

- протягом 2018 року сектором комунікацій з громадськістю було організовано самостійне відпрацювання та
широке висвітлення інформаційних матеріалів за 45 окремими тематиками, рекомендованими Адміністрацією
Президента України, КМУ, Мінюстом, Міністерством інформаційної політики, Держагенством з енергоефективності;

- представників інститутів громадянського суспільства включено до складу постійних комісій районної державної
адмінстрації, в роботі яких вони приймають активну участь,   зокрема, до спостережної комісії, до тендерного
комітету, до конкурсного комітету з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі Подільського району тощо;

- представники громадськості постійно залучаються до проведення загально-районних урочистих заходів, мітингів,
покладаннях квітів (державні свята, відкриття об’єктів тощо);

- впроваджено систему висвітлення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації проектів
розпоряджень голови з метою попереднього ознайомлення громадськості та надання можливості внесення
пропозицій та зауважень;

- структурні підрозділи районної державної адміністрації сприяли участі мешканців району, представників ІГС в
обласних конкурсах «Благодійник року», «Кращий волонтер року» та конкурсі журналістів на краще висвітлення



проблематики громадянського суспільства;

- в березні 2018 року проведено районний конкурс «Жінка року», за результатами якого переможців у різних
номінаціях в урочистій обстановці було нагороджено грамотами та призами.

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації у своїй роботі
використовує автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему «Державний реєстр виборців» (АІТС
«ДРВ»), яка призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають
право голосу на виборах різних рівнів у відповідності до вимог ст.70 Конституції України.

Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.
Станом на початок 2019 року в АІТС “ДРВ” Подільського району значиться:

Упродовж 2018 року було подано до відділу ведення Реєстру 352 відомості періодичного поновлення стосовно
1649 виборців. За результатами опрацювання до бази даних Реєстру внесено 865 зміни до облікових записів про
виборців, включено до Реєстру 177 особи, знищено 364 записів про виборців.

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації проводилася певна
робота щодо організаційного забезпечення виборчого процесу в районі.

Згідно доручення Центральної виборчої комісії здійснено заходи щодо заміни операційної системи, яка
використовується на робочих місцях користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи
"Державний реєстр виборців" органів Реєстру.

З метою підвищення рівня правової освіти суб’єктів виборчого процесу та розширення інформаційного простору
щодо знання виборчого законодавства на офіційному веб-сайті Подільської райдержадміністрації розміщено
сторінку відділу ведення Реєстру, де відвідувачі можуть переглянути зміни до виборчого законодавства, порядок
звернень громадян та зразки заяв, права та обов’язки виборців.

На основі створеної електронної системи рейтингового оцінювання стану справ у відділах ведення Державного
реєстру виборців, робота відділу у 2018 році Службою розпорядника Реєстру щомісячно оцінювалась на 11- 12
балів. Також протягом 2018 року відділ займав 1-ше, 2-ге та 3-тє місце в Одеській області серед 36 відділів
ведення Державного реєстру виборців за результатами оцінювання Служби розпорядника Реєстру.

         Архівним  відділом  протягом  звітнього  періоду  підготовлено  і  внесено  в  установленому  порядку,  взято 
участь  у  розробленні  проектів 5-ти  розпорядчих  документів  вищого  рівня, та  Доручення голови з  основних  
питань.

         Начальник  архівного  відділу  здійснює прийом громадян відповідно графіку.

         На виконання Розпорядження райдержадміністрації від 23.02.2018р.№161/18 «Про затвердження структури
апарату та структурних підрозділів Подільської районної державної адміністрації»  здійснено  заходи, з метою 
вчасного виконання  роботи з упорядкування архівного відділу - з позбавлення статусу як юридичної особи з
наданням статусу відділу з підпорядкуванням керівнику апарату райдержадміністрації, до 01.06.2018р. відділ мав
гербову печатку та підпорядковувався голові райдержадміністрації  з 01.11.2007р.по 01.06.2018р., розроблено
Положення , Посадову інструкцію, відповідно до Положення  і надано до відділу управління персоналом
РДА. Відділ 07.11.2018 р. пройшов Щорічну оцінку .

Організації Списку №1 упорядкували, підготували , описали документи по 2015-2017 рік, проводиться відповідна
робота щодо передачі документів по 2014 рік протягом 2018 року.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» здійснено підготовку інформаційного матеріалу
на веб-сайт Подільської районної державної адміністрації в розділі «Архівний відділ», який публікується з
листопада 2012 року мережею Інтернет. Проведено 5  засідань  експертної комісії архівного відділу
райдержадміністрації, на яких схвалено описи документів постійного зберігання , з кадрових питань (собового
складу) та по господарських книг Фонду Подільської РДА, 2-х комісій з виборів  та 9-ти  сільських рад, разом  описів
на управлінську документацію 23-х організацій 350 одиниць зб., описів по господарських книг на 25 одиниць зб.,
справ з кадрових питань одиниць зберігання 130, план 20, 18-ти  організацій, та Нового фонду № 115



«Куяльницька сільська територіальна виборча  комісія Подільського району Одеської області»   ПЕРШИХ 
ВИБОРІВ  ГОЛОВИ ТА ДЕПУТАТІВ КУЯЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОБ»ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 29
жовтня 2017 року. 

         СХВАЛЕНО  засіданням ЕПК СПИСОК юридичних осіб - джерел формування Національного архівного
фонду, які передають документи до архіву (список джерел комплектування архіву), СПИСОК юридичних  та
фізичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду, які не передають документи до архіву,
СПИСОК юридичних осіб, у діяльності яких  не утворюються документи Національного архівного фонду. Один
екземпляр передано до Трудового архіву – має статус юридичної особи з 2018 року.

        Списки вивчено, розроблено ,відповідно до Правил роботи архівних установ України,затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 08.04.2013року № 584/23116 та Листа Державної архівної служби України «Про
перегляд Списків юридичних осіб джерел формування НАФ від 16.11.2017р.01.3/4308.

        Також Інструкції з діловодства,  Положення про експертну комісію з питань роботи із службовою інформацією
та проведення експертизи цінності документів Фонду №52 « Подільська  районна  державна  адміністрація»

        Взято  участь  у  роботі 2-х колегій - розширеної колегії  працівників архівних установ України, Святкової
колегії до Дня працівників архівних установ України,за участю архівних відділів ,трудових архівів ,представників
наукових,освітянських,просвітницьких і громадських установ Одещини , які   провів Державний архів Одеської
області.

        Начальником  архівного  відділу проведено  2   «Прямих  телефонних лінії» Для  розгляду  запропонована 
тема : «Що  потрібно  знати , щоб  отримати   архівну  довідку  в разі  втрати Державного акту на право приватної
власності на землю ».

        За телефоном  громадянам  району   надані  консультації, роз’яснення.

        Забезпечення збережності та державний облік  документів:

        - Закартоновано 104 справ (план-80) в  нові архівні  короба, проведено облік нових надходжень та складання
історичних довідок до прийнятих справ фонду, які  надійшли на державне  зберігання  за  2018 рік ;

        - Ведеться журнал реєстрації температурно-вологісного режиму, в архівосховищі, проводяться роботи по
знесиленню, постійно ведеться контроль за наявністю та фізичним станом документів .

        За   звітній  період  поповнились документами  4-х  фондів: «Подільська районна державна
адміністрація», «Куяльницька сільська територіальна виборча  комісія Подільського району Одеської області» 
перших  виборів  старост сіл, селищ в Куяльницькій об’єднаній територіальній громаді  Подільського району
Одеської області  25 березня 2018 року, « Подільська районна  виборча  комісія  Одеської області»,
«Великофонтанська сільська рада, виконком Великофонтанської сіль ради».

        Всього  прийнято  за  2018  рік  справ  постійного  зберігання  104,план 80.

       Всі  вище  наведені  документи  пройшли  схвалення, погодження   на      

засіданнях ЕПК   Державного  архіву Одеської області .

       Використання інформації документів НАФ.

       В звітньому періоді  проведено 2 виставки  під  назвами: « Конституція України. Роки і люди», присвячену
відзначенню 22-ї річниці Конституції України. На  підставі   архівних документів, які  на  зберіганні  в  архівному 
відділі  - підшивки районної  громадсько-політичної  газети «Котовські  вісті», серпневу Виставку архівних
документів під назвою: «Творці подій державотворення”, присвячену 27-й  річниці незалежності України, історії
державотворення.

      Публікацій виконано 4 під назвами «Громадянам, яким необхідні архівні витяги, довідки, копії для вирішення
своїх особистих соціально-правових питань», «Для тих, кому необхідні архівні довідки, копії, витяги», «Архівний
відділ Подільської РДА інформує», «Послуги архівного відділу Подільської райдержадміністрації».



      Виконання запитів .

      Надійшло за звітний період та  виконано 595 запитів, план  120  запитів,

(порівняно з минулим 2017 роком – рівень виконання  310) у  тому числі довідок  соціально-правового характеру,
всі з позитивним результатом.

      З питань соціально-правового характеру архів здійснює особистий прийом громадян у встановлені і доведені
до відома населення дні та години за  «Графіком особистих прийомів громадян керівниками структурних
підрозділів Подільської районної державної адміністрації на 2018рік» затвердженим розпорядженням РДА 
від 03.01.2018р. № 02/17.   Громадяни,  які особисто звернулись до архіву, заповнюють анкету встановленої
форми. Керівництво архіву несе персональну відповідальність за організацію особистого прийому і розгляд запитів
громадян. Строк виконання запиту не перевищує 30 днів з моменту його реєстрації. З дозволу керівництва архіву з
огляду на загальну кількість таких запитів строк виконання може бути подовжено з обов’язковим повідомленням
про це заявника. Пересилання непрофільних запитів за належністю, а також інформування про це заявника
здійснюється протягом 15 днів з часу реєстрації запиту.

При підготовці  матеріалу  з використанням  справ -  підставою  для  архівних  довідок  переглянуто понад 900
одиниць  зберігання,  які  знаходяться  на  обліку  в  архівному  відділі.   Протягом звітнього  періоду порушень
 терміну  розгляду  запитів   не  було.

        Запити  розглядаються  та  надаються  відповіді в той же  день.                  

Платні  послуги  архівом  не  здійснювались.  Проведення  аналізу  щодо  платних  послуг показало,  що  до  архіву 
звертаються  жителі  району, міста   тільки з  соціально-правових  питань, які  виконуються  на  безоплатній  основі.

Зміцнення  матеріально-технічної  бази  архівів, їх  охоронної  і  пожежної  безпеки.

За поданням архівного відділу запиту до керівництва Куяльницької сільської територіальної виборчої комісії
Подільського району Одеської області  (Фонд №115) на виготовлення 100 архівних коробів   на суму  8 500.00 грн.,
які  замовлено в типографії м. Кодима. Заходи проведено відділом  поетапно. Нормативне обгрунтування:
клопотання   підготовлено відповідно до Закону України «Про місцеві вибори»,п.1.19 ч. четвертої статті 25. (Статті
видатків- інші видатки,арк.60, Д.7 до Постанови ЦВК від 9.09.2015р.№237)

Окрім того, з державного бюджету  райдержадміністрацією профінансовано :

1. на оплату  послуг , ремонту використання Інтернету   300,00 грн.,

2. Ремонту обладнання принтеру 150,00 грн.;

3.Заправку картриджу 2 рази на 200,00 грн.;

4.на виготовлення нової печатки 450,00 грн.;

5.на виготовлення нової таблички 350,00 грн.;

Архівним відділом проведено роботу з залученням  спонсорської  допомоги, а саме: здійснено частково ремонт
приміщень архіву-на суму 5 000,00 грн., придбано 3 штуки нових вогнегасників (минулі вогнегасники мають стан
дефектного терміну придатності за висновками ліцензійної пожежної  служби ПП«Албул») на суму 2 000,00 грн.

Разом витрат на зміцнення матеріально - технічної бази архіву  17 500,00 грн.


