
ПАСПОРТ
Подільський район

Загальна інформація
Голова районної державної адміністрації         Назаренко Світлана Борисівна
Голова районної ради          Білоус Людмила Миколаївна
Голова Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області

      Паламарчук Сергій Миколайович

Загальні відомості про район
Район засновано у 1923 році
Територія – 1,03 тис. км2
Чисельність населення (на 01.01.2019) – 26 185 тис. осіб (без урахування м.Подільськ).
Національний склад (за переписом 2001р.): українці – 67,8 %; росіяни – 5,2%; молдавани – 25,9%; інші –
1,1%.
Частка сільського населення – 100%.
Відстань від райцентру до м. Одеса залізницею 187 км, автошляхами – 208 км
Вихід до Чорного моря: не має
Населені пункти:
села – 61
Ради:
районні – 1
сільські – 1 

Об’єднання територіальних громад
Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада
 
Суспільно-політична ситуація
Суспільно-політична ситуація в Подільському районі стабільна, контрольована, прогнозована.
Дані про районну раду:
кількість депутатів – 34;
Партійний склад: Політична партія «Опозиційний блок» - 13, ВО «Батьківщина» - 8, Партія «Відродження» - 5,
Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" – 4, Партія «Українське об’єднання патріотів – «Укроп» - 2,
Політична партія "НАШ КРАЙ" - 2
У Подільській районній раді існують дві фракції: Фракція ВО «Батьківщина» - 8 депутатів та фракція Політичної
партії «Опозиційний блок» - 13 депутатів.
Найактивніші політичні сили: Політична партія «Опозиційний блок», ВО «Батьківщина», Партія «Відродження»,
Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
Впливові громадські організації: Подільська районна організація ветеранів України (керівник Царан Т.С.), Котовська
районна громадська організація Одеської обласної спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
(керівник Мокряк В.В.), ГО «Спілка учасників бойових дій АТО «ЧЕСТЬ І СЛАВА» (керівник Балканов А.Б.),
Громадська організація «Спільна громадська думка» (керівник Черчел С.М.).
Впливові особи:
Назаренко Світлана Борисівна – голова Подільської РДА;
Паламарчук Сергій Миколайович – голова Куяльницької сільської ради;
Білоус Людмила Миколаївна – голова Подільської районної ради;
Синько Володимир Павлович – депутат Подільської районної ради;
Маланюк Олександр Михайлович – керівник підприємства з обмеженою відповідальністю «Лібхер-Агро»;
Царан Тимофій Семенович – голова Подільської районної організації ветеранів України;
Кучер Олександр Олександрович – депутат Куяльницької сільської ради;
Карауш Олександр Валерійович – депутат Куяльницької сільської ради.
 
Економічний розвиток
Виробнича спеціалізація району: сільськогосподарське виробництво (рослинництво).
Трудові ресурси: середньооблікова кількість штатних працівників на 01.01.2019 року склала - 2585 осіб.
Середньомісячна заробітна плата працівників району станом на 01.01.2019 року складає 5865,00 грн., що складає
70,4 % від середнього рівня по області та 128,3 % до відповідного періоду минулого року.
       
Бюджет та фінанси
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 1 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 відсотка 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.
Промисловість
     Стабільні темпи промислового виробництва, які були в районі у 2015 році на жаль не збереглися у
промисловості у звітному періоді. На території Подільського району знаходяться 2 промислових підприємства: ТОВ
«Котовський ВРЗ «Південремверстат» та ПАТ Південтехгаз».
    За останніми даними ТОВ «Котовський ВРЗ «Південремверстат» не виробляє продукцію. Чисельність
працюючих на підприємстві – 9 осіб. Керівництвом підприємства проводиться робота по залученню інвестицій.
    З 01.07.2016 року ПАТ «Південтехгаз» призупинило свою виробничу діяльність. Всі споруди опломбовано та
знаходяться під охороною.
Сільське  господарство
     Загальна кількість земель сільськогосподарського призначення становить  82.0 тис. га у тому числі
сільськогосподарські угіддя - 81,6 тис. га, рілля - 60,0 тис. га (73%), багаторічні насадження – 1,9 тис. га, сіножаті –
8,0 тис. грн., пасовища –12,6 тис. га.
     На території району зареєстровано 97 сільськогосподарських підприємств різних форм власності, у тому числі
63 селянських (фермерських) господарства.
 Основні напрями та галузі сільськогосподарської структури району:
      Під урожай 2018 року посіяно по всім категоріям господарств  -  22599га озимих культур, в 2017р. -21531га
озимих культур.
В т.ч.:
-         Оз.пшениці - 14914га (в 2017р. -14777га)
-         Оз.ячменя  - 5545га  ( в 2017р. - 5743га)
-         Оз.жита      - 0га ( в 2017р. -30га)
-         Оз.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).
     6 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 закінчилась зборка 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 01.01.2019 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 01.01.2019р. по сільгосппідприємствам поголів'я ВРХ склало: 109гол., (2017р. -    214гол.)в т.ч.
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. - 82од.техніки на суму - 81млн.669 тис. грн.
Інвестиційна діяльність
 На даний момент підписано договір з товариством з обмеженою відповідальність «ЮГ-СОЛАР» на взяття в оренду
на 49 років земельну ділянку площею 10,3000 га та земельну ділянку площею 9,7000 га для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій (вид використання – для розміщення та експлуатації сонячної електростанції) за адресою: Одеська
область, Подільський район, Борщівська сільська рада (за межами населеного пункту).
Житлово-комунальне господарство та енергозбереження
Характеристика :
- багатоповерхові будинки - 32 (кількість) 
- приватний сектор - 14051 (кількість)
Всього населених пунктів - 61, з них газифіковано - 1 
Протяжність розподільчих газопроводів -  235,7 км
Опалення закладів соціальної сфери:
-  газифіковано закладів соціальної сфери - 5 :
- потребують газифікації чи заміни системи опалення - 9;
-  мають пічне опалення (вказати) 1 котельні ;
-  не опалюються (вказати, які заклади)   - ;
Населені пункти, що мають водогони (протяжність в км) - км;
Криниць громадського користування – 4093;
-      з них потребують ремонту - 1469.
Вивезення твердих побутових відходів
кількість сміттєзвалищ - 32, з них:
-      паспортизовані - 32;
-      кількість вивезених побутових відходів   - 180 т
З метою залучення молоді в соціально-економічний розвиток села, збільшення в районі обсягів індивідуального
житлового будівництва, забезпечення його доступності населенню, тривала реалізація Програми надання
державно-пільгового кредиту населенню Подільського району «Власний дім» на 2016-2020 роки.
В 2018 році вище зазначена програма та її фінансування перейшло до Куяльницької сільської ради Подільського
району Одеської області як головного розпорядника коштів. Згідно затвердженої програми фінансування
продовжує складати 20 тис. грн. на рік.
Енергозбереження та енергоефективність
Одним із визначальних факторів забезпечення поступального розвитку економіки є суттєве підвищення
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в усіх її галузях за рахунок реалізації політики
енергозбереження.
Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають все більш актуальними.
В 2018 році в більшості населених пунктах було встановлено нове вуличне освітлення на світлодіодних лампах.
Для покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів району і виконання енергозберігаючих заходів, в
2018 році були здійснені наступні роботи: ремонт з урахуванням енергоефективних потреб в школах сіл Нестоїта,
Стара Кульна, Мала Олександрівка, Розалівка, в дитячих садках сіл Гонората, Куяльник, Мала Олександрівка.
     Впровадження енергозберігаючого обладнання та технологій відбувається повільними темпами, основною
причиною є недостатність обсягів фінансування енергозберігаючих заходів.
Транспорт та зв’язок
Основною метою у сфері  пасажирських перевезень на території району є гарантоване та ефективне задоволення
потреб населення у безпечних та якісних послугах пасажирських перевезень. 
    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».



Центр ПМСД Подільського району- структурні підрозділи Чисельність
обслуг.населення

АЗПСМ с. Новоселівка 5706
ФАП. с. Бочманівка 940
ФАП с. Соболівка 679
ФП с.   Качурівка 579
ФП с.   Петрівка 255
ФП с.   Розалівка 240
ФП с.   Мала Олександрівка 208
ФП ст. Чубівка 559
ФП с.   Федорівка 410
ФП с.   Мала Кіндратівка 264
ФП с.   Велика Кіндратівка 129
АЗПСМ с. Нестоїта 2444
ФП с.  Нова Кульна 192
ФП с.   Романівка 128
ФП с.   Домниця 259
ФП с.  Климентеве 350
АЗПСМ с. Липецьке 4197
ФАП. с. Липецьке 1ч. 1108
ФП с.  Казбеки 90

    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.
Невирішені проблеми:
- відшкодування перевізникам за перевезення пільгових категорій населення;
- критична ситуація з якістю дорожнього покриття. 
Торгівля та послуги
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.  
Невирішені проблеми:
-                       нестабільна цінова ситуація на споживчому ринку:
-                       розширення мережі побутового обслуговування населення у сільській місцевості.
 
Підприємництво
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.
Невирішені проблеми: 

недостатнє врегулювання на державному рівні системи оподаткування суб’єктів підприємництва;
незначні обсяги державної фінансової підтримки малого підприємництва;
недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого підприємництва;

 
Освіта
Характеристика галузі
Заклади дошкільної освіти – 9 (у них дітей – 498).
Загальноосвітні навчальні заклади – 29 (у них учнів – 2245 осіб).
Спротивні заклади – 1 (370 дітей). 
Навчально-виховні комплекси – 1 (1115 дітей)
Актуальні питання
- Функціонування оптимальної мережі освітніх навчальних закладів, приведеної у відповідність до запитів
населення району.
- Забезпечення безперебійної роботи освітніх закладів з метою дотримання теплового режиму протягом
опалювального сезону.
- Збереження системи енергозбереження, технічного стану будівель шкіл і дитсадків, надійного функціонування
котелень та тепломереж.
- Здійснення безоплатного підвезення до місця навчання і додому дітей, які проживають за межею пішохідної
доступності від освітнього закладу.
- Організація гарячого харчування дітей, яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.
- Гарантування дотримання правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм для збереження і зміцнення
здоров’я учасників навчально-виховного процесу. 
Охорона здоров’я
    В Подільському районі спеціалізовану медичну допомогу жителям району  надають:  «Комунальне некомерційне
підприємство «Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради» та Комунальне
некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Подільського району».
    До складу центру  ПМСД входять 8 АЗП-СМ, 8 ФАПів та 32 ФП.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФП. с. Липецьке 2ч. 450
ФП. с. Липецьке 3ч. 265
ФП с.   Вишневе 337
ФП с.   Ставки 216
ФП с.  Новий Мир 255
АЗПСМ с. Станіславка 2200
ФАП. с. Стара Кульна 930
ФП с.  Комарово 90
АЗПСМ с. Любомирка 1454
ФП с.   Муроване 418
АЗПСМ с. Мардарівка 1297
АЗПСМ ст.. Борщі 2556
ФП. с. Борщі 459
ФП. с. Дібровка 402
ФП с.   Зелений Кут 292
ФП селище Автогенного заводу 480
АЗПСМ с. Приписної дільниці    7541
ФАП. с.  Куяльник 2148
ФАП. с. Гидерим 818
ФП. с. Гонората 610
ФП. с. Миколаївка 103
ФП. с. Глибочек 448
ФП. с. Малий Куяльник 460
ФП. с. Олександрівка 362
ФП. с. Затишшя 145
ФП. с. Олексіївка 351
ФАП. с. Коси 892
ФП. с. Коси-Слобідка 123
ФАП. с. Малий Фонтан 1081

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соціальний захист
   Станом на 10.01.2019 року в
районі мешкає 3975
пенсіонерів.
   Середній розмір пенсії на
10.01.2019 по району
становить 1819,18 грн.
   Станом на 01.01.2019 року
кількість застрахованих осіб у
Подільському районі складає -
2706 застрахованих осіб.
   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%.
    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.
     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 путівки 209
особам на суму 9,4 тис. грн., компенсація на транспортні витрати 29 особам на суму 10,1 тис.
грн.                                                  
      Протягом звітного періоду 2018 року  обстежено  матеріально – побутові умови проживання  121 сім’ю.
      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.
 
Культура
 
1.Характеристика галузі
Мережа закладів культури Подільського району складається із 76 закладів. Із них 39 клубних: районний центр
культури та дозвілля, 14 сільських Будинків культури, 24 сільських клубів, ЦБС до якої входять 37 бібліотек:
центральна районна бібліотека, районна дитяча бібліотека, 35  сільських бібліотек-філій та централізована
бухгалтерія. Крім цього - 4 самодіяльних «Народних» колективи:  театр естради «Добрий настрій», чоловічий
квартет «Стожари», вокальний гурт «Мелодія душі» та хор працівників культури Подільського району.
 
2. Актуальні питання
1. Ремонт будівель та приміщень закладів культури.
2. Покращення матеріально-технічної бази закладів культури:

2.1            Для клубних закладів: придбання акустичної музичної а світової
апаратури, сценічних костюмів ,одягу сцени та іншого.
2.2. Для бібліотек ЦБС: поповнення книжкового фонду, придбання
         періодичних видань, інформатизація та комп’ютеризація.
 
Центр надання адміністративних послуг
     Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в  районі функціонує Центр надання
адміністративних послуг  Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області, який знаходиться за



адресою: Одеська обл., м. Подільськ, вул. Соборна, буд.105.
     Роботу Центру забезпечують 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.
 
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РАЙОНУ
        Питання які впливають на розвиток інфраструктури мережі є аварійний стан проїжджої частини автомобільних
доріг, який є ускладненим, а інколи є і неможливим, відсутність відремонтованих доріг сполученням в напрямках
таких населених пунктів які сполучаються автомобільними дорогами в напрямку с. Станиславка, м. Балта, с.
Федорівка. Автомобільна дорога в напрямку Подільськ Р-33-Федорівка М13 (до Полтавської траси Т-16-39)
протяжністю 29.6 км. Автомобільна дорога державного значення територіального рівня за номером Т-16-12 КПП
«Федосіївка» -Подільськ – Ананьїв» має протяжність 38.3 км. Проведення ремонтних робіт на ділянці автодороги О
161525 КПП «Федосіївка» - Подільськ – Ананьїв, км 30+000 км 33+500 (між селами Коси-Слобідка та Коси).
Автомобільна дорога місцевого значення С 161 407 «Домниця – Климентове  - Нестоїта» протяжністю 14,3 км в
напрямку Нестоїта – Домниця. Автомобільна дорога місцевого значення С 161 401 «Котовськ – Стара Кульна - /
Т-16-24/» протяжністю 25,5 км в напрямку Олексіївка – Глибочок. Проведено поточний середній ремонт на ділянці
дороги С 161419 «Затишшя –Любомирка», протяжністю 1,7 км.
       Не урегульованим залишається питання щодо природоохоронного заходу відповідно до регіонального плану
заходів «Комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки в Одеської області на 2014-2019 роки», а саме:
   - вивезення та подальше знищення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин з
території Подільського району (23.38т.); 
   - відсутність промислового комплексу району.


