ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
голови Приморської районної державної
адміністрації Запорізької області за результатами
роботи райдержадміністрації у 2019 році
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Згідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Приморська районна державна адміністрація Запорізької області в межах
своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району та реалізує
повноваження делеговані їй Приморською районною радою.

Результати та аналіз діяльності за 2019 рік:
Розвиток аграрного сектору та продовольча безпека.
Виробництвом сільськогосподарської продукції в районі займаються
22 приватних підприємства, 5 сільськогосподарських кооперативів, 11
товариств, 46 фермерських господарств, 3 підприємства інших форм
власності.
Станом на 09.10.2019 року з площі 38,4 тис. га зібрано 148,8 тис. тон
зернових та зернобобових культур, що становить 186 % до показника
минулого року при середній врожайності зернових 38,8 ц/га.
Найбільшу врожайність отримали господарства ПСП «Сократ», СВК
«Україна», ФГ Денченка О.П.,СФГ Панченко Н.Г.
За показниками валового збору район посів 4 місце в області, а за
показниками врожайності зернових культур – 3 місце.
Під урожай 2020 року посіяно озимих культур на площі 23,8 тис. га, в
тому числі озимої пшениці на площі 22,7 тис. га, що менше ніж під урожай
минулого року на 22 %, озимого ячменю 1,7 тис. га.,що менше ніж у
минулому році на 22 %, а ріпаку 4,6 тис. га, що майже в 3 рази перевищує
показники минулого року.
Тваринництвом в районі займається 5 господарств, де налічується
поголів’я великої рогатої худоби в кількості 1156 голів, в тому числі 404
корів. Поголів’я свиней налічується в кількості 2409 голів.
У 2019 році сільгосппідприємствами району реалізовано на забій
худоби у живій вазі 174,3 тонн. Вироблено 904,8 тонн молока.
Позитивними напрямками в тваринництві є збереження поголів’я
сільськогосподарських тварин в домогосподарствах населення. Це,
насамперед, завдяки участі фізичних осіб в державній програмі підтримки
галузі тваринництва. В 2019 році за утримання 2439 голів молодняку великої
рогатої худоби дотацію отримали 1087 мешканців району на загальну суму
1,99 млн. грн.

Інвестиційна та зовнішньоекономічна політика.
У 2019 році райдержадміністрацією проводилася робота щодо
залучення інвестицій на розвиток інфраструктури району.
Одним із значущих заходів є продовження роботи з участі в кредитній
програмі Європейського інвестиційного Банку «Надзвичайна кредитна
програма для відновлення України», а саме:
- продовжувалось будівництво об'єкту «Комунальне підприємство
«Приморська районна лікарня», м. Приморськ. Розширення. Поліклініка на
300 відвідувачів (коригування)» на суму 44,58 млн. грн, освоєно 35,27
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млн.грн, або 79%. Крім того, за рахунок коштів обласного та місцевого
бюджетів зроблено стяжку підлоги на загальну суму 1043 тис. грн.,в тому
числі за рахунок обласного бюджету на 500 тис. грн;
- розпочато будівельні роботи з реконструкції об'єкту «Будівля
сімейного гуртожитку за адресою вул. Морська, 80, м. Приморськ
Запорізької області під сімейний гуртожиток квартирного типу –
реконструкція (Коригування кошторисної документації за поточними цінами
2017 року)» на суму 27,371 млн. грн. Освоєно станом на 01.01.2020 року
8211,3 тис. грн., або 30%;
- реалізується проект «Капітальний ремонт будівель Приморської
центральної районної лікарні. Заміна вікон. Утеплення фасадів» на суму 15,9
млн. грн.,освоєно 12,4 млн.грн., або 78 %.
За кошти державного бюджету будуються 2 амбулаторії загальної
практики – сімейної медицини: в с. Інзівка, тип АМ, на 1 лікаря, вартістю
6135,6 тис. грн.(освоєно 2114, 0 тис. грн.), та в с. Болгарка, тип АГ, на 2
лікарів, вартістю 9593,1 тис. грн.(освоєно 3249,9 тис. грн.);
За рахунок інвестицій ТОВ «Приморська ВЕС» (ДТЕК):
- проведено капітальний ремонт Борисівської АЗПСМ на суму 813,9
тис. грн. (загальна вартість проекту складає 1,2 млн. грн);
- проведено ремонт дитячого садка «Зернятко» Борисівської сільської
ради на суму 1,25 млн. грн;
- реалізовано проект «Будівництво водогону до с. Азов, 1-ша черга» на
суму 1384,066 тис.грн;
- на 186,9 тис. грн. придбано медичне обладнання для Приморської
АЗПСМ та придбано комп’ютерну техніку для КП «Приморська ЦРЛ» на
суму 510 тис. грн.
До завершення іде будівництво об’єкта «Прибудова до Банівської ЗОШ
Приморського району за адресою: с. Банівка, вул.. Маяковського, 43-б»
Реконструкція» вартістю 32,9 млн. грн. В 2019 році освоєно 8 млн. грн.
За проектом Німецького товариства Міжнародного співробітництва
GIZ проведено капітальний ремонт Інзівської ЗОШ на суму 5596,2 тис. грн.
За державні кошти на суму 449,8 тис. грн та кошти сільської ради на
суму 44,98 тис. грн проведено ремонт спортзалу Борисівської ЗОШ.
На НУШ з державного бюджету виділено і освоєно в 2019 році 589,6
тис. грн., в тому числі 573,9 тис. грн. для 1 класів, курси підвищення вчителів
– 15,7 тис. грн.
За рахунок залишку субвенції державного бюджету на суму 2129,6 тис.
грн. проведено капітальні та поточні ремонти, придбано інтерактивні дошки,
меблі для закладів освіти.
За рахунок інвестиційних вкладень Орлівської ВЕС у сумі 1499, 24 тис.
грн та співфінансування Орлівської сільської ради (32,43 тис. грн)
реалізовано проект «Капітальний ремонт Райнівського сільського клубу.
Крім того, за рахунок коштів Орлівської ВЕС на території Орлівської
сільської ради встановлено дитячий майданчик на суму 100 тис. грн.
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За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів
соціально – економічного розвитку територій району:
- на придбання інтерактивного комплексу для 6 шкіл району виділено
318 тис. грн (Інзівська, Партизанська, Борисівська, Юр’ївська, Зеленівська,
Коларівська);
- на заміну вікон для 4 шкіл району (Зеленівська, Радолівська,
Єлизаветівська, Інзівська) спрямовано 591,15 тис. грн;
- на капітальний ремонт Банівського будинку культури (заміна вікон)
спрямовано 189,5 тис. грн;
- на придбання дитячих ігрових комплексів – 167 тис. грн (Борисівська
та Зеленівські сільські ради);
- на покращення матеріальної бази 2-х ДНЗ – 28 тис. грн (Інзівська,
Партизанська сільські ради);
- на покращення матеріальної бази Гюнівського СБК – 20 тис. грн;
- на капітальний ремонт огорожі ДНЗ «Васильок» Вячеславської
сільської ради – 27 тис. грн;
- на 206 тис. грн. закуплено медичне обладнання (аналізатор крові і
сечі) для Болгарської АЗПСМ.

Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних
витрат.
У 2019 році до загального фонду зведеного бюджету району власних
доходів надійшло у сумі 45117,3 тис.грн, що становить 107,3% до
затвердженого плану з урахуванням внесених змін, отримано понад
уточнений план 3072,6 тис.грн.,та 108,1 % до 2018 року. Планові показники
надходжень власних доходів зведеного бюджету району не виконані
Гюнівською сільською радою, виконання складає 87,3%, або менше плану на
254,6 тис.грн.;
Основною причиною невиконання планових показників є банкрутство
ВАТ «Запоріжнафтопродукт. Втрати бюджету з цієї причини складають 206,3
тис. грн.,в тому числі:
- податку на нерухомість 35,6 тис.грн.;
- з орендної плати за землю з юридичних осіб - 170,7 тис.грн.
Виконання місцевих бюджетів у розрізі територій:
План на 2019
Факт станом на % виконання
рік (з
Назва бюджету
01.01.2020
плану на 2019
урахуванням
року,тис. грн..
рік
змін),тис. грн..
Бюджет Приморського р-ну
19062,9
20388,0
107,0
Бюджети сільських рад:
Банівської
2200,4
2869,5
103,4
Борисівської
2851,4
2960,8
103,8
Вячеславської
2035,3
2059,4
101,2
Гюнівської
1999,2
1744,5
87,3
Єлисеївської
1378,1
1704,9
123,7
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Єлизаветівської
1235,2
1274,2
103,2
Зеленівської
1620,0
1704,5
105,2
Інзівської
2310,2
2379,6
103,0
Коларівської
1579,6
1626,5
103,0
Орлівської
2655,2
2868,9
108,0
Партизанської
1397,8
1413,6
101,1
Юр’ївської
1719,3
2122,9
123,5
Всього:
42044,7
45117,3
107,3
Обсяг надходжень власних доходів районного бюджету склав 20388,0
тис.грн. Річний план з урахуванням внесених змін виконано на 107,0%.
Перевиконання планових показників складає 1325,0 тис.грн. за рахунок
перевиконання податку з доходів фізичних осіб.
Базова дотація отримана у 2019 році у сумі 6090,9 тис.грн., що більше
на 1020,3 тис.грн. від обсягів 2018 року (5070,6 тис. грн.).
Надійшла субвенція з державного бюджету:
- для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми
для відновлення України (заг.фонд) – 8296,9 тис. грн., що становить 60,3%
виконання запланованих показників на 2019 рік;
- освітня субвенція у сумі 31126,6 тис.грн., що більше обсягів 2018
року на 2,960 тис.грн. Залишок невикористаної субвенції станом на
01.01.2020 року складає 2948,4 грн;
- медична субвенція у сумі 8745,0 тис.грн. Залишок невикористаної
субвенції станом на 01.01.2020 року становить 1,258 тис. грн;
- субвенція на здійснення заходів щодо соціально - економічного
розвитку окремих територій у сумі 1250,0 тис.грн.(залишок 2018 року – 335
тис. грн.), яка спрямована відділу освіти - 595,0 тис. грн. на заміну
пластикових вікон у ЗОШ району, 318,0 тис.грн. на придбання інтерактивних
дошок, 432,0 тис. грн. сільським бюджетам на об’єкти соціально-культурної
сфери (ремонти садків, заміна вікон СБК, придбання обладнання для них,
ігрові майданчики), 240,0 тис.грн. на придбання медичного обладнання для
КП «Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
для потреб Коларівської АЗПСМ. Використано всього 1546,650 тис.грн.
Залишилось невикористаної субвенції у сумі 38,3 тис. грн;
- дотація з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 8631,3 тис. грн.
Використано 8617,8 тис.грн. Залишок невикористаної субвенції складає 13,5
тис.грн;
- субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню у сумі
17003,2 тис. грн. Кредиторська заборгованість по пільгах та субсидіях
населенню станом на 01.01.2020 року відсутня;
- субвенція на виплату усіх видів соціальних допомог у сумі 52947,4
тис. грн;
- субвенція на ремонт спортивного комплексу Борисівської ЗОШ у
сумі 449,8 тис. грн;
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- на придбання житла дітям - сиротам надійшло 793,8 тис. грн;
- субвенція у сумі 604,446 тис. грн. на оплату праці з нарахуваннями
педагогічному персоналу Інклюзивного районного центру;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами у сумі 304,083 тис. грн;
- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» у сумі 589,606 тис. грн;
- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів по державній
програмі «Доступні ліки» у сумі 163,3 тис. грн.
Субвенція обласного бюджету на додаткові роботи по об’єкту
«Комунальне підприємство «Приморська районна лікарня», м. Приморськ.
Розширення. Поліклініка на 300 відвідувачів (коригування)» надійшла у сумі
500 тис. грн.
Медична субвенція у сумі 13033,6 тис. грн. надійшла з бюджетів
Приморської та Новоолексіївської ОТГ;
Інші субвенції з місцевих бюджетів надійшли у сумі 5826,7 тис. грн., у
тому числі за напрямками:
- з сільських бюджетів на утримання закладів освіти (ЗОШ та НВК) –
1081,5 тис. грн. (на продукти харчування 543,979 тис. грн., на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв 89,7 тис. грн., на предмети і матеріали
168,3 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) 68,5 тис. грн., на заробітну
плату з нарахуваннями - 211,0 тис. грн.);
- з сільських бюджетів на утримання закладів охорони здоров’я (у т.ч.
ФАПи і ФП) – 509,72 тис. грн.;
- з бюджету Приморської ОТГ на утримання закладів охорони здоров’я
– 2294,6 тис. грн., на утримання Коларівського стаціонарного відділення
Приморського ТЦСО – 682,108 тис. грн., на відшкодування наданих пільг з
послуг зв’язку окремим категоріям громадян – 49,1 тис.грн., на виплату
компенсації громадянам, що надають соціальні послуги громадянам, які не
здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги – 213,5
тис.грн., на фінансову підтримку районних ветеранських організацій -105,0
тис.грн., на утримання інклюзивно- ресурсного центру – 192,615 тис. грн.
- з бюджету Новоолексіївської ОТГ для забезпечення хворих
препаратами інсуліну 61,0 тис.грн., для співфінансування заходів по
Програмі пільгового зубопротезування в Приморському районі на 2015-2020
роки 4,2 тис.грн.; на утримання Приморського ТЦСО – 148,314 тис. грн., на
утримання Приморського райцентру соціальних служб для сім’ї дітей та
молоді –102,288 тис. грн., на фінансову підтримку районних ветеранських
організацій -23,2 тис.грн., на виплату компенсації громадянам, що надають
соціальні послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування та
потребують сторонньої допомоги – 12,5 тис.грн.;
- з Єлизаветівської та Зеленівської сільських рад– компенсація за
пільговий проїзд на ЖД транспорті – 30,0 тис.грн.;
- з Банівської сільської ради – компенсація за пільговий проїзд
автомобільним транспортом – 110,0 тис. грн.
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Видатки загального фонду зведеного бюджету за 2019 рік складають
194263,608 тис. грн. або на 94,3% річного плану.
Видатки загального фонду районного бюджету складають за 2019 рік
162120,9 тис. грн., або на 93,86% до плану.
З загального обсягу видатків спрямовано на оплату праці з
нарахуваннями 64786,4 тис. грн.,або 40% усіх видатків; на усі види державних
допомог 52947,4 тис. грн.,або 32,7%; на пільги та субсидії 17003,3 тис. грн.,або
10,5 %.
До спеціального фонду районного бюджету у 2019 році надійшло
44153,2 тис.грн., в тому числі власні надходження бюджетних установ –
1485,7 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми – 41683,6
тис.грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 587,9 тис.грн., субвенція з
місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи
охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок
бюджетного періоду – 396,0 тис.грн.
Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 56407,7
тис.грн., з них на реалізацію проектів та розвиток територій спрямовано
50835,5 тис. грн.,або 90,1 % усіх видатків.

Грошові доходи населення та ринок праці.
За період з січня по листопад 2019 року в районі створено 335 нових
робочих місць (106 у юридичних осіб та 229 у фізичних осіб – підприємців), з
них у сільському господарстві – 51, в торгівлі – 91 місце. Ліквідовано 179
робочих місць (9 у юридичних осіб та 170 у фізичних осіб - підприємців).
Середньооблікова кількість штатних працівників по юридичних особах
у III кварталі 2019 року складала по району 3747 осіб (II квартал 2019 року –
3299 осіб, I квартал – 2572).
Темп росту середньомісячної заробітної плати по району за підсумками
III кварталу 2019 року до відповідного періоду попереднього року складає
128,5 % .
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у III кварталі
2019 року по Приморському району складала 7420,72 грн., що на 28,5 %
більше аналогічного періоду минулого року (у III кварталі 2018 - 5774,68
грн.).
У громадських та тимчасових роботах прийняли участь 573
безробітних, використано з місцевих бюджетів на ці цілі за 2019 рік – 222,4
тис. грн.
Станом на 01.01.2020 року заборгованість із виплати заробітної плати
відсутня.

Соціальний захист населення.
У 2019 році в єдиній приймальні прийнято 5213 заяв для призначення
різних видів соціальної допомоги та виплат, субсидії.
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Станом на 01.01.2020 року 718 сім’ям призначено субсидію готівкою
на придбання твердого палива та скрапленого газу на суму 2230,6 тис.
грн.,виплачено 2294,4 тис. грн. Середній розмір субсидії готівкою по району
становить 3,1 тис. грн.
Для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
субсидію призначено 5985 сім’ям. Організаціям нараховано 5772,5 тис. грн,
виплачено 10656,9 тис. грн.
Станом на 01.01.2020 року субсидією на оплату житлово-комунальних
послуг користуються 2866 сімей.
Субсидія у грошовій (готівковій та безготівковій формі) нарахована у
сумі 11798, 2 тис. грн.
На обліку в єдиному державному автоматизованому реєстрі перебуває
8254 пільговиків.
За 2019 рік виплачено компенсацію готівкою на придбання твердого
палива на загальну суму 853,7 тис. грн. Виплачено компенсацію готівкою на
придбання скрапленого газу на загальну суму 57,1 тис. грн.
Підприємствам, які надають пільги на житлово – комунальні послуги,
нараховано та виплачено 3141,5 тис. грн.
Виплатами державних соціальних допомог у 2019 році забезпечені усі
категорії отримувачів цих допомог. Виплати проведені за рахунок субвенції
державного бюджету на загальну суму 52947,4 тис. грн.
Всі види допомоги призначаються і виплачуються своєчасно,
відповідно до вимог чинного законодавства.
За 2019 рік чисельність пенсіонерів, які перебувають на обліку в
Приморському районі, збільшилась з 11140 осіб (на 01 .01.2019 року) до
11265 (тобто на 125 осіб).
Загальний обсяг видатків за 2019 рік збільшився порівняно з
відповідним періодом минулого року на 97184,4 тис. грн. або на 18,3% і
становить 629209,3 тис. грн., з яких 3450,9 тис. грн. – оплата послуг з
виплати та доставки пенсій.
Середній розмір пенсії на 01.01.2020 року склав 3097,13 грн., що
на 641,73 грн. або на 17,5% більше в порівнянні з початком року. Всього на
виплату пенсій за 2019 рік витрачено 629209,3 тис. грн., на виплату
допомоги на поховання 4875,1 тис. грн.
З метою соціальної підтримки малозабезпечених громадян в районі
діють місцеві програми, видатки на які у 2019 році проведені на суму 1524,3
тис. грн, а саме:
- «Турбота» - на суму 312,4 тис. грн;
- «Компенсаційна виплата на соціальні послуги» - 414,8 тис. грн;
- Комплексна районна програма оздоровлення та відпочинку дітей ,
сімейної, гендерної політики та протидія торгівлі людьми на 2017 – 2021
роки – 161,7 тис. грн;
- Фінансова підтримка громадських організацій, діяльність яких має
соціальну спрямованість («Захист ветеранів», «Захист ветеранів Афганістану
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на 2019 рік», «Захист учасників ліквідації аварії на Чорнобільській АЕС на
2019 рік») на суму 252,3 тис. грн;
- Програма розвитку автомобільного транспорту у Приморському
районі на 2018 – 2021 роки – 383,1 тис. грн;
На території Приморського району працює КУ «Центр комплексної
реабілітації дітей інвалідів на утримання якого в районному бюджеті на 2019
рік на умовах співфінансування передбачено 168,5 тис. грн., видано 40
направлень дітям – інвалідам для проходження комплексної реабілітації в
даному центрі.
На утримання територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) у 2019 році профінансовано 3459,1 тис. грн., в
тому числі на утримання Коларівського стаціонарного відділення на 30 осіб.

Поліпшення якості і доступності медичних послуг.
Медична допомога населенню Приморського району надається
комунальним підприємством «Приморський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» та комунальним підприємством «Приморська
центральна районна лікарня».
У 2019 році до складу КП «Приморський РЦПМСД» входило 7
амбулаторій загальної практики – сімейної медицини (АЗПСМ), 3
фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП) та 15 фельдшерських пунктів (ФП).
Станом на 01.01.2020 в Центрі працює 101 особа: 14 лікарів, 45
середніх медичних спеціалістів, молодших медичних працівників – 18, інших
працівників – 24.
В районі 92 дитини-інваліда (у 2018 р. – 96 дітей). Взято на облік у
2019 році 5 дітей (у 2018 р. – 8). Оздоровлено в санаторіях 63 дитини.
Проводиться робота з пільговими категоріями населення, а саме
регулярно проводяться огляди цих категорій, проводиться робота з
планового лікування хворих в обласному госпіталі ветеранів війни ( у 2019
році проліковано 46 ветеранів), санаторно-курортне лікування отримали 115
осіб у санаторії «Глорія», оздоровлено 14 учасників АТО.
Згідно розпорядження облдержадміністрації від 17.05.2018 № 252 «Про
затвердження Плану спроможних мереж надання первинної медичної
допомоги Запорізької області» у зв’язку з проведенням реформування галузі
охорони здоров’я в Приморському районі залишається 6 амбулаторій
загальної практики – сімейної медицини та 5 пунктів здоров'я.
У 2019 році проводилась певна робота з приведення існуючої мережі
лікувальних закладів до спроможної мережі, затвердженої розпорядженням
облдержадміністрації.
Всі амбулаторії ЗПСМ забезпечено доступом до мережі Інтернет.
Обладнано 14 автоматизованих робочих місць лікарів, що складає 100 % від
потреби.
Всі амбулаторії укомплектовані автотранспортними засобами.
ТОВ «Приморська ВЕС» (ДТЕК) було виділено 186,9 тис. грн. на
придбання медичного обладнання для Приморської АЗПСМ.
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За кошти обласного бюджету (206 тис. грн.) закуплено аналізатор крові
і сечі для Болгарської АЗПСМ.
За рахунок власних надходжень проведено поточні ремонти на ФАП,
ФП та АЗПСМ району.
Проведено ремонти електроопалення вартістю 53 тис. грн. в
Зеленівській АЗПСМ за рахунок коштів сільської ради.
За рахунок коштів Гюнівської сільської ради проведено заміну вікон і
дверей у Радолівському ФП на 50 тис. грн.
Завершено капітальний ремонт Борисівської АЗПСМ вартістю 813,9
тис. грн, за рахунок ТОВ «Приморська ВЕС» (ДТЕК).
Завершується будівництво об'єкту «Комунальне підприємство
«Приморська районна лікарня», м. Приморськ. Розширення. Поліклініка на
300 відвідувачів (коригування)» на 44 ,58 млн. грн.
Розпочато будівельні роботи з реконструкції об'єкту «Будівля
сімейного гуртожитку за адресою вул. Морська, 80, м. Приморськ
Запорізької області під сімейний гуртожиток квартирного типу –
реконструкція (Коригування кошторисної документації за поточними цінами
2017 року)» на
27371 тис. грн.
Будуються 2 амбулаторії загальної практики – сімейної медицини: в
с. Інзівка, тип АМ, на 1 лікаря, вартістю 6135,6 тис. грн., та в с. Болгарка,
тип АГ, на 2 лікарів, вартістю 9593,1 тис. грн.
Програму соціального захисту населення Приморського району в галузі
безоплатного медичного обслуговування на 2019 рік на утримання центру
первинної медико – санітарної допомоги профінансовано із загального та
спеціального фондів бюджету на суму 2034,3 тис. грн. та з Національної
служби здоров’я України – 10020,1 тис. грн.
Медична
спеціалізована
(вторинна) допомога
населенню
Приморського району надається в рамках Програми соціального захисту
населення
Приморського району
в галузі безоплатного медичного
обслуговування на кожний відповідний рік звітного періоду комунальним
підприємством «Приморська ЦРЛ».
Ліжковий фонд лікарні складає 103 ліжка, в тому числі 30 ліжок
терапевтичних, 10 неврологічних, 14 хірургічних, 14 травматологічних, в
тому числі 6 ліжок Центру діагностики, лікування та ендопротезування
патології великих суглобів, 3 ліжка інтенсивної терапії, 10 гінекологічних, 10
педіатричних, 12 інфекційних. Працює стаціонар денного перебування
хворих на 30 ліжок.
Штатна чисельність працівників у звітному періоді склала 238,5
штатних одиниць, в тому числі лікарі – 48,25 шт.од., середній медичний
персонал – 97,5 шт.од., молодший медичний персонал – 53,5 шт.од.,
спеціалісти (не медики ) – 11 шт.од., іншій персонал – 28,25 шт.од.
Лікарня забезпечує
цілодобове постове чергування лікарів
в
стаціонарі, може проводити оперативні втручання різного профілю в будь
– який час. ЦРЛ має в штаті 4 лікарі-анестезіологи, 3 хірурги, 3 гінекологи,
2 травматологи та забезпечена усім необхідним для роботи.
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В Центрі діагностики, лікування та ендопротезування патології
великих суглобів є всі необхідні умови для надання спеціалізованої
ортопедичної
допомоги
хворим,
які
потребують
проведення
ендопротезування. Середній медичний персонал володіє всіма необхідними
кваліфікаційними категоріями. Кваліфікація фахівців з ендопротезування
системно та послідовно підвищується. На початку 2019 року отримано
безоплатно
ендопротези великих суглобів в кількості 45 штук від
Запорізької обласної клінічної лікарні.
Допомога вагітним, роділлям, породіллям Приморського району та
міста здійснюється на базі КУ БМР «Бердянське ТМО» на підставі договору
на відшкодування медичних послуг.
План виконання ліжкового фонду по стаціонару лікарні за 2019 рік
складає 27825 ліжко/днів,або 84,5% до плану (план 32920).
У 2019 році загальна кількість поліклінічних відвідувань склала 109397
відвідувань, або 87,9 % від запланованого.
Фінансування КП «Приморська центральна районна лікарня» із
загального та спеціального фондів бюджету на 2019 рік складає 25081 тис.
грн.
Середня заробітна плата на кінець звітного періоду в розрізі категорій
працівників складає: лікарі – 8768 грн., середній медичний персонал – 5753
грн., молодший медичний персонал - 4508 грн., фахівці (не медики) – 4995
грн., інший технічний персонал – 4544 грн.
Станом на 31.12.2019 року вирішено проблему незабезпеченості по
заробітній платі медичного персоналу, яка на початок 2019 року складала
майже 2 млн. грн.
У 2019 році в галузі охорони здоров’я профінансовані наступні
програми:
- программа боротьби з онкозахворюваннями у 2019 році на суму 80,4
тис. грн;
- программа імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних
хвороб на суму 15,1 тис. грн;
- цільова
соціальна програма захворювання на тубркульоз в
Приморському районі на суму 22,9 тис. грн.
- програма пільгового зубопротезування в Приморському районі на
2015-2020 рік профінансована на суму 52,3 тис. грн;
- програма удосконалення системи надання медичної допомоги хворим
нефрологічного профілю в Приморському районі на 2018-2022 роки - на суму
283,8 тис. грн;
- цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в
Приморському районі на 2019-2023 роки на суму 46,8 тис. грн;
- цільова соціальна програма «Цукровий діабет у Приморському
районі на 2019-2023 роки» на суму 1058,2 тис. грн;
- програма «Доступні ліки» на суму 163,3 тис. грн.
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Підвищення якості, конкурентоспроможності і доступності
освіти. Удосконалення системи управління освітою.
У 2019 році в районі функціонувало 14 шкіл, видатки на утримання
яких за рахунок усіх рівнів бюджету становлять 47234,2 тис. грн.
В галузі «Освіта» продовжено реалізацію районної Програми розвитку
освіти Приморського району на 2018 - 2022 роки.
На виконання Програми, відповідно до проекту «Обдарована молодь –
майбутнє України» 6 учнів Приморського району взяли участь у обласному
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 6 предметів, з них 3 учня
вибороли призові місця.
На обласному етапі конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт
МАН було представлено 1 роботу, яка посіла 4 місце. Педагоги району
підготували до участі в творчих конкурсах обласного рівня 100 учнів, які
посіли 150 призових місць. На святі «Обдарованість - 2019» 149 учнів
отримали 222 нагороди. Переможці конкурсів, МАН, олімпіад, спортивних
змагань отримали премію голови райдержадміністрації на загальну суму 25
тис. грн.
17 педагогічних працівників району до Дня працівників освіти
отримали премії голови райдержадміністрації по 3 тисячі гривень на загальну
суму 62,2 тис. грн.
У 12 закладах дошкільної освіти виховується 307 дітей, працює 15
груп. Діти 5 – річного віку 100% охоплені дошкільною освітою. На
утримання цих закладів у 2019 році спрямовано бюджетних коштів на суму
9269,4 тис. грн.
На ремонти та укріплення матеріальної бази ДНЗ з місцевих бюджетів
спрямовано 992,4 тис. грн., з державного бюджету – 55 тис. грн.,
інвестиційних коштів – на суму 1250 тис. грн.
За рахунок субвенції минулого року, коштів державного та місцевих
бюджетів 3719 тис. грн. спрямовано на проведення ремонтів та укріплення
матеріальної бази шкіл.
За кошти GIZ капітально відремонтовано будівлю Інзівської ЗОШ на
суму 5596,2 тис. грн.
На підготовку НУШ за рахунок коштів державної субвенції та
співфінансування з районного бюджету спрямовано 630,9 тис. грн.
Харчування учнів організовано в усіх закладах загальної середньої освіти
району. Норми харчування на 1 детодень затверджено у сумі 15 грн.
Організовано харчування для дітей – сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування в кількості 33 учнів, 9 учнів з особливими
освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, 81 учень - 4
класів з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до
Закону України від 01.06.2016 № 1768. За рахунок коштів сільських
бюджетів забезпечено гаряче харчування учнів 1 – 4 класів не пільгових
категорій (265), дітей учасників АТО (22), дітей з інвалідністю (6), учнів 5 –
11 класів з малозабезпечених родин, що отримують допомогу відповідно до
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Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям» (77), учнів 5- 11 класів не пільгової категорії (8). Всього харчуванням
охоплено 901 учень, що складає 82 % від загальної кількості.
У 2019 році придбано спортивну форму для 28 дітей - сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування на суму 19,6 тис. грн.
В районі на 100% забезпечено підвезення учнів та педагогів сільських
шкіл. Всього до закладів загальної середньої освіти підвозиться 231 учень та
25 педагогів. Підвезення здійснюється 6 шкільними автобусами.

Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток
культури та спорту.

фізичної

Станом на 01.01.2020 року на первинному обліку служби у справах
дітей Приморської райдержадміністрації перебувало 96 дітей - сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. 62 дитини з вищевказаної категорії
виховуються в сім’ях опікунів - піклувальників, 25 дітей в прийомних сім’ях
та в дитячих будинках сімейного типу, 7 – в інтернатних закладах, 2 –
тимчасово влаштовані в сім’ї громадян.
Протягом 2019 року на первинний облік поставлено 12 дітей – сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 5 дітей влаштовано під
опіку громадян, 3 дитини влаштовані до дитячого будинку сімейного типу, 2
дитини – до державного закладу, 2 - тимчасово влаштовані до сім’ї
громадян.
Всього в Приморському районі функціонує 10 прийомних сімей, в яких
виховується 22 дитини та 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких
виховуються 13 дітей. В серпні поточного року створено дитячий будинок
сімейного типу, до якого влаштовано на проживання та виховання 6 дітей,
позбавлених батьківського піклування.
З метою оптимального функціонування цілісності системи захисту прав
дітей в Приморському районі діє районна Програма з реалізації конвенції
ООН про права дитини на 2016-2020 роки на реалізацію якої у 2019 році
виділено 30 тис. грн бюджетних коштів.
Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Приморської
районної державної адміністрації впродовж 2019 року було виявлено та
здійснено відвідування 778 сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, 109 сімей перебували під соціальним супроводом, 681 сім’я
отримала соціальні послуги без оформлення соціального супроводу за
карткою обліку роботи із сім'єю. Знято з соціального супроводу 143 сім’ї. З
них 96 сімей знято з позитивним результатом, у 44 родинах мінімізовано
вплив складних життєвих обставин. 242 родини перебувало на обліку Центру
як такі, що опинились у складних життєвих обставинах. 433 сім’ям у 2019
році надавалась послуга соціальної профілактики. 1 родина отримала послугу
соціальної реабілітації, 2 родини отримали послугу посередництва (медіації),
1 родина отримала послугу кризового та екстреного втручання, 79 сім’ям
надавалась послуга представництва інтересів.
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Протягом року під соціальним супроводженням Центру перебувало 10
прийомних сімей створених у попередніх роках та 2 дитячих будинка
сімейного типу.
На виконання районної цільової програми “Молодь Примор’я” на 20172021 роки з районного бюджету профінансовано заходи на суму 1,99 тис. грн.
В районі проведено ряд заходів, спрямованих на патріотичне виховання
молоді, на формування ціннісного ставлення до Державних символів
України, на формування культури здорового способу життя, шанобливого
ставлення до пам’яті жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів в
Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних репресій і депортацій:
“Дзвони Чорнобиля”, районний етап Всеукраїнської військово-патріотичної
спортивної гри “Сокіл” (“Джура”), в якому взяли участь 13 навчальних
закладів району. В обласному етапі Всеукраїнської військово-патріотичної
спортивної гри “Сокіл” (“Джура”) Приморський район гідно представила
Єлисеївська ЗОШ, яка посіла 9 місце.
Райдержадміністрацією проведено заходи на підтримку та розвиток в
районі волонтерського руху, проведено конкурс дитячих малюнків “Світ без
насилля очима дітей”. Район прийняв участь у проведенні Всеукраїнської
благодійної акції “Серце до серця”.
Постійно здійснюється підтримка творчої, інтелектуально обдарованої
та суспільно активної молоді, проводяться заходи з формування культури
здорового способу життя.
З метою розвитку фізичної культури і спорту в районі діє Програма
проведення спортивної роботи в Приморському районі на 2019-2021 роки, на
реалізацію якої у 2019 році профінансовано 18,4 тис.грн.
Протягом 2019 року проводились заходи щодо реалізації цієї програми:
- турніри з волейболу, шахів;
- відкрита першість з фут залу, шахів;
- кубок відкриття “Надія” з футболу.
Спортсмени району приймали участь:
- у чемпіонаті України з фут залу серед ветеранів у м. Житомир;
- у відкритому чемпіонаті Запорізької області з українського рукопашу
“Спас”;
- у XIX спартакіаді Запорізької області серед державних службовців;
- у спартакіаді Запорізької області серед збірних команд міст, сільських
районів та ОТГ;
- у кубку ГО “ВФСТ “Колос” з фут залу серед ветеранів у м. Берегово
Закарпатської області.

Культурний простір та збереження культурної спадщини.
Відповідно до Угоди про співпрацю між Приморською
райдержадміністрацією та Приморською ОТГ протягом 2019 року
проводилася робота щодо створення умов для реалізації закладами кульутри
державної політики у сфері культури і мистецтва та здійснення заходів з
питань духовного та естетичного виховання, розвитку самодіяльної народної
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творчості та з відродження і розвитку національної культури, охорони
культурної спадщини і патріотичного виховання її мешканців.
У 2019 році в районі мережа закладів культури складалась з 56
закладів, в тому числі 25 установ клубного типу (з них: 17 – районні, 4 –
заклади Приморської ОТГ, 4 – заклади Новоолексіївської ОТГ); 27 бібліотек
(з них : 18 – сільські, 5 – Приморської ОТГ, 4 – Новоолексіївської ОТГ).
Районний краєзнавчий музей, дитяча музична школа, дитяча художня школа,
районний організаційно – методичний центр.
Для утримання сільських народних колективів та бібліотек з районного
бюджету Приморській ОТГ надано субвенцію в сумі 719,2 тис. грн.,на
утримання сільських будинків культури, які не входять до складу об’єднаних
територіальних громад, з районного бюджету виділено субвенцію сільським
радам в сумі 1491,4 тис. грн.
На ремонт та укріплення матеріальної бази об’єктів кульутри з усіх
рівнів бюджету спрямовано 1051,3 тис. грн.
Завдяки спільним зусиллям проводяться районні заходи, спільні
концерти, фестивалі. Учасники самодіяльних колективів приймають участь в
обласних і Всеукраїнських конкурсах та стають переможцями.
Значну роботу щодо розвитку та пропаганди самодіяльного мистецтва
у районі проводять 195 творчих колективів художньої самодіяльності, 22
любительських об’єднання, 6 клубних віталень. Почесне звання «народний»
мають 8 аматорських колективів, «зразковий» - 3, народних любительських
об’єднань – 2, із них 5 народних колективів в сільських клубних закладах.
Творчі аматорські колективи та окремі виконавці закладів культури
району прийняли участь в міжнародних та Всеукраїнських фестивалях –
конкурсах, в обласних, регіональних та районних заходах.
Станом на 01.01.2020 року у Приморському районі на обліку
знаходиться 385 пам’яток історичної та культурної спадщини, внесених до
Державного реєстру нерухомих пам’яток України і входять до Переліку
пам’яток культури місцевого значення, в тому числі: 43 – історії, 339 –
археології, 1- монументального мистецтва, 1 – науки і техніки та 1 пам’ятка
архітектури державного значення – Церква Святої Трійці, 64 – пам’ятки
археології, занесених до переліку щойно виявлених.

Промисловість.
Промисловою діяльністю в районі займаються такі підприємства як:
ПСП «Приморський», ПСП «Банівка», ТОВ «Петрівське» (виробництво та
реалізації хліба, борошна, макаронних виробів, олії); КП «Чисте місто
Приморськ», яке забезпечує водопостачання, водовідведення і поводження з
побутовими відходами; ТОВ «Пегматит» - з виробництва пегматиту, яке у
2019 році не працювало (планує зайнятись видобуванням пегматиту у 2020
році).
Програмою на 2019 рік обсяг реалізації промислової продукції
передбачено у сумі 30,7 млн. грн., виконання станом на 01.11.2019 року
становить 22,6 млн.грн., очікуване виконання за рік – 30,7 млн. грн., або
117,2 % до обсягу 2018 року.
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Житлово-комунальне
населення житлом.

господарство,

забезпечення

З метою забезпечення освітлення сільських вулиць на поточні ремонти
мережі освітлення спрямовано 354,4 тис. грн. бюджетних коштів.
Проведено будівництво водогону до с. Азов, 1-ша черга, на суму
1384,066 тис.грн.
Проведено поточні ремонти водопровідних мереж Банівка, Інзівка та
Орлівка на суму 203,2 тис. грн.,капітальний ремонт свердловини в с. Інзівка
на суму 152 тис. грн.
Виготовлено проектно – кошторисну документацію по проекту
«Реконструкція водопроводу в с. Райнівка» на суму 75,1 тис. грн.
Завдяки участі у проекті «Надзвичайна кредитна програма для
відновлення України», з метою забезпечення житлом медичних працівників,
в тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб, розпочато реконструкцію
будівлі сімейного гуртожитку в м. Приморськ під сімейних гуртожиток
квартирного типу. Ступінь готовності об’єкту станом на 01.11.2019 року
10 %.
З метою збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва та
інженерної інфраструктури на селі, забезпечення його доступності для
сільських мешканців району, які потребують поліпшення житлових умов, в
районі діє цільова програма «Сільське подвір’я» (2003 – 2020 роки).
За період реалізації програми станом на 01.11.2019 року при підтримці
Фонду сільськими мешканцями укладено 758 кредитних договорів на
загальну суму 9,4 млн. грн.,з них на газифікацію житлових будинків
укладено 647 договорів на суму 5,1 млн. грн., на будівництво та придбання
житлових будинків – 82 договори на суму 3,7 млн. грн.
В 2019 році укладено 2 договори на реконструкцію житлових будинків,
на суму 99,5 тис. грн.
Введено в експлуатацію у 2019 році 2 житлових будинка загальною
площею 252, 9 кв.м.
За весь період дії програми газифіковано 547 житлових будинків,
реконструйовано (придбано, добудовано) 78 житлових будинків загальною
площею 714,6 кв.м.
На благоустрій територій спрямовано 1930,4 тис. грн.

Розвиток логістично – транспортного
покращення стану автомобільних доріг району.

потенціалу,

З 2018 року дороги загального користування місцевого значення
передані зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг
України до сфери управління облдержадміністрації.
У рамках виділеного фінансування на експлуатаційне утримання,
філією «Бердянська ДЕД» в поточному році ліквідовано ямковість доріг в
обсязі 1599 кв. м. на суму 503,0 тис. грн. Відремонтовано відрізок дороги М
– 14 на території Інзівської сільської ради протяжністю 2,9 км.
На території Приморського району існує три залізничні переїзди:
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- переїзд без чергового
53 км + 255 м перегон Нельгівка –
Єлизаветівка;
- регульований переїзд станція Нельгівка 146 км + 650 м;
- регульований переїзд станція Єлизаветівка 141 км + 177 м.
Станом на 01.01.2020 року впорядковано під’їздні шляхи до
залізничних переїздів, нанесена вертикальна та горизонтальна розмітки,
замінено близько 200 м асфальтного покриття, оновлені дорожні знаки.
На території району діють 3 внурішньорайонні автобусні маршрути:
«Єлисеївка – Приморськ», «Банівка – Приморськ», «Новопавлівка –
Приморськ», по яких проводиться відшкодування втрат від пільгових
перевезень мешканців району.
Станом на 01.01.2020 року сума відшкодувань перевізнику складає
383,1 тис. грн.
Районною державною адміністрацією у 2019 році надані пропозиції до
облдержадміністрації про відкриття нового маршруту «Приморськ –
Зеленівка».

Регуляторна політика та розвиток підприємництва.
Кількість малих та середніх підприємств в районі на кінець 2019 року
становить 131 та 9 відповідно, що складає 100,8 % та 90 % до 2018 року
відповідно.
Витрати на оплату праці працівників малих підприємств у 2019 році
складають 54567,1 тис. грн., середніх – 59278,8 тис. грн.
З метою відкриття підприємницької діяльності у 2019 році проведені
виплати 3 фізичним особам на суму 163 тис. грн.
З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності
державної регуляторної політики відповідно до норм Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
розробка проектів регуляторних актів здійснюється згідно із затвердженим
Планом діяльності Приморської райдержадміністрації з підготовки проектів
регуляторних актів, оприлюдненим на офіційному веб – сайті
райдержадміністрації.
Скарг від фізичних та юридичних осіб щодо обмеження або
регулювання їх господарської діяльності до райдержадміністрації не
надходило.

Охорона навколишнього природного середовища.
Залишок невикористаних коштів місцевих екофондів на 01.01.2019
року становив 176 тис.грн. (без ОТГ).
Протягом 2019 року кошти на природоохоронні заходи по територіям
не виділялись.
Станом на 01.01.2020 року залишок коштів місцевих фондів охорони
навколишнього природного середовища становить 223,3 тис. грн.

Розвиток самодостатніх та спроможних територіальних
громад. Регіональна політика.
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На цей час на території району утворено 2 об’єднані територіальні
громади, з них 1 – у 2016 році, 1 – у 2017 році, де відбулися перші вибори
голів ОТГ.
У 2019 році робочою групою з підтримки та впровадження заходів з
добровільного об’єднання територіальних громад Приморського району
Запорізької області підтримано ініціативу щодо створення в районі
Коларівської сільської територіальної громади з центром у с. Болгарка у
складі: Гюнівської сільської ради, Зеленівської сільської ради,
Єлизаветівської сільської ради, Єлисеївської сільської ради, Юр’ївської
сільської ради, Коларівської сільської ради».
Проведено 3 засідання робочої групи і за результатами надано
пропозиції до Перспективного плану формування територій громад
Запорізької області.

Забезпечення законності та правопорядку.
Комплексною
Програмою
Приморського
відділення
поліції
Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Запорізькій області щодо забезпечення громадської безпеки і профілактики
злочинності у Приморському районі на 2018 – 2019 роки, затвердженою
рішенням Приморської районної ради від 22.12.2017 № 13, передбачені
заходи для покращення криміногенного становища в районі та забезпечення
законності та правопорядку.
За 2019 рік зареєстровано 4961 повідомлення про злочини та пригоди,
(більше, ніж за аналогічний період минулого року на 2 повідомлення), з них
до ЄРДР було внесено відомості по 541 кримінальному правопорушенню
(менше, ніж за аналогічний період минулого року на 19,1 %).

Створення умов для розвитку інформаційного простору та
громадянського суспільства.
В районі відповідно до Реєстру громадських об’єднань зареєстровано
55 громадських організацій, які представлені профспілковими організаціями,
громадськими об’єднаннями, релігійними, козацькими організаціями,
волонтерським рухом.
З усіма діючими громадськими об’єднаннями налагоджена співпраця
районної державної адміністрації. Особливо слід відзначити спільну роботу
райдержадміністрації з районною організацією ветеранів України,
Приморською районною радою ветеранів Афганістану, громадськими
організаціями „Приморське районне об’єднання інвалідів «СоюзЧорнобиль», «Спілка допомоги учасникам АТО «Захист».
Основні форми діяльності громадських організацій: просвітницька
робота, захист соціальних прав та інтересів суспільної злагоди, розвиток
фізкультури і спорту, охорона природи та навколишнього середовища,
сприяння волонтерському руху в районі, участь у районних заходах, які
проводяться з ініціативи органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування.
З початку року представники громадських та профспілкових
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організацій взяли участь у заходах з нагоди: Дня Соборності України, Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці
виведення військ колишнього СРСР з республіки Афганістан, вшанування
подвигу учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, 33-ї річниці
аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Дня пам’яті та примирення,
74-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні, Дня скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні, 23-ї річниці Конституції України, Дня
Державного Прапора України, 28-ї річниці Незалежності України, 76-ї
річниці визволення району від нацистських окупантів, Дня пам’яті
захисників України, Дня захисника України, 75-ї річниці вигнання нацистів з
України, Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів в України, Дня
Збройних Сил України та Міжнародного дня волонтера.
На базі Приморської районної державної адміністрації працює Центр
допомоги учасникам АТО. Діяльність Центру спрямована на сприяння
реалізації державної політики у сфері соціального захисту учасників
Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил, членів їх родин та
членів родин загиблих, координується вся робота з демобілізованими
учасниками
Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил.
Центр об’єднує волонтерів, представників влади і громадськості у вирішенні
питань соціально-правового забезпечення даної категорії населення.
З метою інформування населення району про важливі події у державі
та області за участю керівників райдержадміністрації, органів місцевого
самоврядування, начальників управлінь, відділів та структурних підрозділів
райдержадміністрації, керівників організацій, підприємств та установ району
проводяться єдині дні інформування. З початку 2019 року проведено 3 єдиних
дня інформування населення, присвячених: Дню Соборності України, 80-річчю
проголошення Карпатської України та
з відзначення Дня пам’яті та
примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
З метою більшого кола інформованості населення в мережі Інтернет
створено інформаційний офіційний сайт райдержадміністрації, який є
офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності
райдержадміністрації, надання інформаційних послуг громадськості.

Робота з документами, стан виконавської дисципліни та
контрольна діяльність в райдержадміністрації.
Протягом 2019 року Приморською районною державною адміністрацією
одержано та зареєстровано всього 3234 документів, що на 578 документів
менше, ніж в 2018 році (3812), з них поставлено на контроль – 1231, що на
17 більше, ніж в 2018 році (1214). Протягом року виконано та знято з
контролю – 1732 документа (разом з довгостроковими). Підготовлено та
відправлено виконавцями 1202 ініціативних листа.
У звітному році райдержадміністрацією одержано 166 розпоряджень
голови облдержадміністрації, що на 11 менше, ніж за 2018 рік (177). 64
розпоряджень голови облдержадміністрації поставлено на контроль, всі вони
на даний час виконані.
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З початку 2019 року головою районної державної адміністрації видано
680 розпоряджень з основної діяльності (2018 рік – 981 розпорядження). Із
них взято на контроль - 58 розпоряджень, в тому числі: 47 прийнято на
виконання розпоряджень голови облдержадміністрації та 11 – на виконання
актів Президента України (Указів).

Робота зі зверненнями громадян.
Протягом 2019 року до районної державної адміністрації надійшло 420
звернень: 190 звернень безпосередньо до керівництва Приморської
райдержадміністрації, 191 звернення мешканців Приморського району, що
надійшли на розгляд від Урядової телефонної лінії, яка діє на підставі
постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року №898 «Про
взаємодію органів виконавчої влади та Державної установи «Урядовий
контактний центр», від Запорізького обласного контактного центру надійшло
на розгляд 39 звернень.
Було порушено 192 питання, які стосувалися: соціального захисту
населення - 41, або 21%, житлової політики – 26, або 10%; комунального
господарства – 23, або 11%, аграрної політики і земельних відносин – 20, або
10% та інші. Переважна кількість звернень на Урядову гарячу лінію
стосувалась соціального захисту населення.
Протягом звітного періоду забезпечено розгляд усіх звернень громадян.
З метою виконання заходів та удосконалення форм роботи з інформування
населення про діяльність органів виконавчої влади у вирішенні соціальноекономічних проблем районною державною адміністрацією проводиться
відповідна робота щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності.

Структура районної державної адміністрації.
Згідно розпорядження голови Запорізької обласної державної
адміністрації від 23.04.2019 № 221 «Про зміну граничної штатної чисельності
працівників районних державних адміністрацій» та розпорядження голови
райдержадміністрації від 03.05.2019 № 221 «Про зміни у структурі районної
державної адміністрації» з 01.07.2019 року зменшено граничну чисельність
районної державної адміністрації на 13 одиниць, у тому числі структурні
підрозділи на 8 одиниць, апарат на 5 одиниць.
Станом на 31.12.2019 року до структури Приморської районної
державної адміністрації Запорізької області входять: апарат та 9 структурних
підрозділів: управління соціального захисту населення, управління фінансів,
відділ агропромислового розвитку, відділ з питань економічного розвитку,
відділ освіти, архівний відділ, відділ містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства, відділ з питань цивільного захисту
населення, служба у справах дітей.
До структури апарату районної державної адміністрації входять 5
відділів: організаційний відділ, відділ з питань управління персоналом,
загальний відділ, відділ фінансово-господарського забезпечення, відділ
ведення Державного реєстру виборців.
Станом на 31.12.2019 року чисельність апарату складає 22 штатні

21

одиниці, 17 штатних одиниць – посади державної служби; чисельність
структурних підрозділів складає 65 штатних одиниць, 60 штатних одиниць –
посади державної служби, що разом з апаратом складає 87 штатних одиниць,
з них 77 штатних одиниць – посади державних службовців.

