
Публічний звіт виконуючого обов’язки голови районної державної
адміністрації про результати роботи Березівської
райдержадміністрації за 2018 рік

Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» та на
виконання Наказу Національного агентства України з питань державної служби від 20 грудня 2016 року № 277 «Про
затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади», з метою належного
інформування громадськості про підсумки діяльності Березівської районної державної адміністрації, до вашої уваги надається
звіт про проведену роботу у 2018 році.

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та статті 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" Березівська райдержадміністрація забезпечувала виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
рішень обласної та районної рад, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та власних розпорядчих документів.

Системна різнопланова робота райдержадміністрації знаходила своє відображення в розпорядженнях виконуючого обов’язки
голови районної державної адміністрації, питання діяльності систематично розглядались на засіданнях колегії та нарадах із
залученням керівників управлінь, відділів районної державної адміністрації, сільських, селищного  голів, голів ОТГ, депутатів
районної ради, представників установ та організацій, що діють на території району.

У 2018 році  проведено:

-  5 засідань  колегії, на яких було розглянуто  30 питань;

- 24 розширених апаратних наради при виконуючому обов’язки голови районної державної адміністрації.

Протягом 2018 року видано 521 розпорядження виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації.

З урахуванням вимог Закону України «Про державну службу» у 2018 році структура районної державної адміністрації зазнала
певних змін, зокрема, упорядковано статус структурних підрозділів щодо визначення юридичних осіб публічного права.

Для реалізації пріоритетів розвитку Березівького району  райдержадміністрацією розроблялись відповідні програми розвитку
провідних галузей  у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування району.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку району протягом звітного періоду 2018 року діяли 31 районна програма
соціально-економічного характеру.  З них в галузях: охорони здоров’я - 3, освіти, культури, молодіжної політики і спорту – 9,
соціального захисту населення - 2, мобілізації, цивільного захисту, попередження надзвичайних ситуацій – 6, підтримки
бюджетних організацій – 3, забезпечення законності, правопорядку- 1, агропромислового комплексу, земельних ресурсів – 3,
розвитку малого підприємництва, інвестицій, туризму та рекреації, житлово-комунального та дорожнього господарства –  3, 
інші - 1. В 2018 році на реалізацію районних програм затверджених рішеннями районної ради спрямовано кошти в сумі  2 008
134,00 грн., в тому числі

Різнопланова організаторська робота райдержадміністрації постійно знаходила своє відображення в розпорядженнях голови
районної державної адміністрації, питання діяльності систематично розглядались на засіданнях колегії та нарадах із
залученням керівників управлінь, відділів районної державної адміністрації, сільських, селищного  голів, депутатів районної
ради, представників установ та організацій, що діють на території району. За звітний період проведено 5 засідань колегії, на
яких було розглянуто  30 питань, за результатами розгляду  прийнято 18 розпоряджень та надано 4  доручення. Питання, що
розглядалися на засіданнях колегії, стосувалися соціально-економічного розвитку, виконання бюджету району, виконавської
дисципліни, звернень громадян, в т.ч. до органів місцевого самоврядування.

 

1.1 Податково-бюджетна діяльність

Протягом 2018 до:

до зведеного бюджету мобілізовано податків, зборів на загальну суму 202367,2 тис. грн., що в порівнянні з відповідним
періодом минулого року більше на 32219,3 тис грн., або на 118,9 % в тому числі:
до державного бюджету надійшло 76342 тис. грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
збільшено на 5600,1 тис.грн., або на 107,9 %.;
до місцевих бюджетів надійшло 126025,2 тис. грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
збільшено на 26619,2 тис. грн., темп росту 125,8% в т.ч. по бюджетоутворюючих платежах:

-    податку з доходів фізичних осіб фактично надійшло 94832,5 тис. грн., порівняно з аналогічним періодом минулого року
ПДФО збільшено на 19428,2 тис. грн., темп росту 125,8 %.



- плати за землю фактично надійшло 21141,6 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року плата за землю
збільшено на 2615,0 тис. грн., темп росту 114,1 %.

-      єдиного податку фактично надійшло 7543,7 тис. грн., що більше минулорічного показника на 1174,5 тис. грн., темп росту
118,4 %, в тому числі:

-       єдиного податку ІV групи фактично надійшло 18564,4 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року єдиний
податок ІV групи збільшився на 2946,0 тис. грн., темп росту 118,9 %.

Єдиного соціального внеску надійшло 74436,3 тис.грн., що на 15957,8 тис.грн. більше минулорічного показника, темп росту
127,3%.

 

Основною роботою Березівської ДПІ Южненського управління ГУ ДФС в Одеській області відповідно до ст.19-3 Податкового
кодексу України є надання адміністративних послуг.

В 2018 році було надано 3816 адміністративних послуг, з них найвагоміші:

- видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України ( у формі книжечки ) даних про реєстраційний
номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків –
                                                                                                     120;

- видача довідки про отримані доходи –                                           1057

- надання витягу з реєстру платника єдиного податку -                      158

- реєстрація платника єдиного податку –                                            158

- реєстрація книги обліку доходів і витрат-                                          160

- реєстрація реєстраторів розрахункових операцій –                          38

- видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи – 884

- реєстрація розрахункових книжок -                                                 140

- реєстрація чекових книжок –                                                              180.

 

1.2   Сільське господарство

 

В Березівському районі під урожай 2018 року посіяно 42,2 тис. га озимих культур, в т.ч. 37,8 озимих зернових (пшениця та
ячмінь) та 4,4 тис. га озимого ріпака. Площа посіву озимих зернових менша ніж в попередні роки  (на 3-4 тис. га) – це
обумовлено посушливою погодою під час сівби. В структурі посівів на поточний рік планувалось значно більше посівних площ 
під ярими зерновими та зернобобовими сільськогосподарськими культурами (в межах 17-18 тис. га). Але різке підвищення
температури повітря внесло зміни в плани аграріїв. Так, ярого ячменю посіяно  40 %, вівса – 65 %, льону – 70 %, гороху – 40 %,
нут посіяно на всій запланованій площі – 625 га, сорго – 42 %, кукурудзи зернової та силосної посіяно в межах 7 тис. га – 90 %
від запланованої площі. Тільки одна культура – соняшник – посіяна в сільгосппідприємствах на площі 18,5 тис. га, та  в
господарствах населення 7 тис. га, що на 2 тис. га більше від запланованого.

       Агропідприємства району (великотоварні господарства та фермери) зібрали зернових з площі 33,7 тис. га, що на 4,8 тис. га
менше, ніж в попередньому році. Середня врожайність склала 34,4 ц/га, в тому числі озима пшениця – 35,4 ц/га, озимий ячмінь
– 32,8 ц/га. Ярі культури: ячмінь, горох, овес – по 12-14 ц/га, озимий ріпак -   по 25,4 ц/га.

       Урожайніть по агропідприємствах та в окремих регіонах району має значні коливання. Найвищі показники отримано в СПП
«Агро-2000», СВФ «Агросоюз» - більше 50 ц/га. Ці ж два підприємтсва мають найвищий врожай ріпаку – в межах 40 ц/га. На
рівні середньорайонного та вище отримано врожай зернових в ПП «Чеське», ПП «Хлібопродукт», ПП «Злагода», ПРАТ
Миколаївська аграрна компанія», ТОВ «СГВП «Веселинівське», ФГ «Владлен», АФГ «Сім’я», ТОВ «Березівський хлібороб»,
ТОВ «Розквітне – Агро», ПП «Чорногірське», ПСП «Марія».

Підсумки збирання пізніх культур в агроформуваннях району наступні:

-соняшник зібрано з площі 22,5 тис. га. валовий збір склав 35200 тонн, при -середній врожайності 15,6 ц/га;

-кукурудза на зерно – зібрано 1170 га, валовий збір склав 4750 тонн, при срередній врожайності 40,3 ц/га;



-сорго зібрано з площі 284 га, воловий збір склав 852 тони, при  середній врожайності 30,0 ц/га.

          З урахуванням пізніх культур валовий збір зерна по району склав 168 тис. тонн, що на 27 тис. тонн або на 15 % менше
минулорічного показника.

         Щорічно зростають об’єми  використання мінеральних добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур. Згідно
технологічних норм у 2018 році планувалося закупити 18,3 тис. тонн мінеральних добрив. Агроформуваннями використано під
урожай поточного року в межах 12,8 тис. тонн мінеральних добрив, що складає 112 кг на кожний гектар орної землі. 5,5 тис.
тонн мінеральних добрив використано при підготовці грунту та при посіві озимих під урожай 2019 року.

        При вирощуванні сільськогосподарських культур використано 91,1 тона хімічних засобів захисту рослин на загальну суму
54,8 млн. грн., що на 10 % більше ніж в попередньому році.

       Велику роль в житті сільських трудівників відіграє тваринницька галузь. Позитивним в розвитку скотарства м'ясо-молочного
напрямку є збереження поголів’я корів в районі. Можна відмітити навіть незначне  збільшення (на 78 голів) дійної череди в
агропідприємствах.  Загальна кількість  ВРХ скоротилась  як в агроформуваннях  - до  2932 голови (91, 2 % від рівня минулого
року), так і в господарствах населення - до 6670 ( 77 % від минулорічного рівня). Стабільно працюють тваринники ТОВ «АФ
Маяк», ТОВ «ЮгАгроСервіс», ПП «Чорногірське», ПСП ім. Б. Хмельницького та ПСП «Марія».

       В ТОВ «АФ Маяк», очолюваному Героєм України - Гришко Зінаїдою Михайлівною, працює племінний завод та племінний
репродуктор по розведенню великої рогатої худоби. Більше 150 голів племінних телиць реалізовані за межі області. В ТОВ
«ЮгАгроСервіс» - керівник Запорожан Анатолій Олексійович – дійна череда корів збільшилась на 110 голів і є перспектива на
зростання кількості корів і в подальшому.

       В поточному році виробництво м’яса склало 3458 тонн, в т.ч. в агропідприємствах 288 тонн, що складає 92 % від
минулорічного показника. Виробництво молока склало 31383 тонн, в т.ч. в агропідприємствах 4187 тон, що складає 99,6 % від
минулорічного показника. Надій на одну фуражну корову складає 5330 кг, в т.ч. в сільгосппідприємствах 4187 кг, що на рівні
минулого року.

       З метою відродження тваринницької галузі Урядом України запропоновані дієві важелі. Надається дотація сільським
жителям на вирощування молодняка ВРХ  - до 2500 грн на кожну голову віком до 1 року. Майже 600 жителів району подали
заявки на отримання дотацій. Загальна сума дотаційних коштів складає біля 670 000 грн.

      Для агропідприємств надається дотація за утримання корів молочного напрямку -1500 грн. за кожну голову. Всього
дотаційних коштів за утримання корів господарства району отримали 1 532 тис. грн, що складає 21% всіх коштів, отриманих
агропідприємствами області.

      Щорічно в агропідприємствах та в окремих господарствах населення проходить значне оновлення машинно-тракторного
парку та сільськогосподарського знаряддя. В поточному році придбано 8 нових комбайнів, 15 тракторів, майже 20 одиниць
посівної техніки та значна кількість ґрунтообробної техніки. Загалом нової техніки закуплено на суму майже 190 млн. гривень. В
цьому питанні держава теж пропонує свою підтримку – це здешевлення придбання техніки вітчизняного виробництва на 25 %
для агропідприємств та    на 40 % для фермерських господарств.

     За рахунок власних коштів господарства району ведуть будівництво та реконструкцію своїх виробничих об’єктів. Так в
поточному році побудовано новий ваговий комплекс та реконструйовані складські приміщення в с. Виноградне – СПП
«Агро-2000»; нові ваги змонтовано в ТОВ «АФ Маяк», побудовано новий корівник та 2 силосні ями; реконструйовано складські
приміщення та майстерня в ТОВ «ЮгАгроСервіс»; реконструйовано майстерню, та побудовано їдальню для працівників в ПП
«Чеське»; проведено реконструкцію складу та ферми в ПСП «Марія»; продовжується будівництво виробничої бази та
зерносховища силосного типу емкістю 3,6 тис. тонн в ТОВ «НВФ «Славянка», виробничої бази та зерносховища в ФГ
«Шепотинник С.В.».

       В районі активно проведено комплекс осінньо – польових робіт, а саме посів озимих культур під урожай 2019 року. Посіяно
39,5 тис. га озимих зернових культур та майже 7 тис. га озимого ріпака. Рівномірних сходів  по всіх площах посіву немає - 
вплинула недостатня вологість грунту  під час посіву.

      На 2018 рік між власниками земельних паїв та сільськогосподарськими підприємствами було укладено 7733 договори
оренди,  за використання яких нараховано та сплачено 111048  тис. грн. орендної плати, що складає 7,5% від нормативно-
грошової оцінки земельних паїв. Даний показник досягнуто завдяки проведенню адміністрацією постійної роботи з керівниками
сільськогосподарських підприємств району, направленої на підвищення рівня орендної плати. На протязі року з орендарями 
було проведено 52 співбесіди та укладено 18 меморандумів щодо підвищення орендної плати до 8% від нормативно-грошової
оцінки земельних паїв. Як результат – за 2018 рік більше половини господарств району сплатили орендну плату на рівні
восьми та вище відсотків.

 



1.3   Житлово-комунальний розвиток

Протягом 2018 року у галузі житлово-комунального господарства  проведено наступну роботу:

-         придбано котел для Раухівської ЗОШ на суму 49,1 тис.грн.;

-         проведено капітальний ремонт у будинку культури Раухівської сільської ради на суму 216,5292тис.грн. (запланована
сума 614,478 тис. грн);

-         капітальний ремонт клубу с.Шевченково на суму 830,8092 тис. грн.;

-         придбання 2-х насосів до водонапірних веж (Маринівська с.р.
) на суму 37,58 тис.грн.;

-         придбання глибинних насосів на суму 10,33тис.грн. Михайлівська сільська рада;

-         капітальний ремонт вуличного освітлення с.Чигирин – 199,95656 тис. грн.;

-          облаштування території сільського парку с.Шевченково на суму 871,6584 тис. грн.;

-         капітальний ремонт мережі вуличного освітлення с.Златоустово на суму 299,9526 тис. грн.,

-         придбання насосу для артсвердловин  с. Златоустове на суму 15,7 тис.грн.;

-         придбання каналізаційного насосу в с.Шевченково  на суму 59,16 тис.грн.;

-         в с.Шевченково було проведено капітальний ремонт огорожі кладовищ на суму 130,816 тис. грн.;

-         капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Демидово на суму 383,586 тис. грн.;

-         придбання автобусних зупинок (Заводівська с.р.) на суму 46,238  тис. грн.,

-          капітальний ремонт дороги по вул.Вишнева в с.Новоселівка на суму 2906,09 тис. грн.;

-         капітальний ремонт будинку культури с. Петрівка -273,321 тис. грн.;

-         придбання дитячого майданчика у с. Зброжківка – 194,109 тис. грн.;

-         облаштування вуличного освітлення с. Петрівка – 157,94 тис. грн..;

-         придбання насосу до водонапірної башти (Яснопільська с.р) – 13,192 тис. грн..;

-         капітальний ремонт водонапірної башти с.Новогригорівка – 234,9156 тис. грн..;

-         капітальний ремонт мережі вуличного освітлення с. Мариново – 169,134 тис. грн.;

-         придбання глибинного насосу с. Демидово – 18,19 тис. грн..;

-         капітальний ремонт артсвердловини с. Михайлівка – 33,443 тис. грн..;

-         капітальний ремонт водопровідної мережі с. Чижево – 567,41 тис. грн..;

-         придбання генератора (Новоселівська с.р.) 41,094 тис. грн.;

-         капітальний ремонт водопровідної мережі с. Шевченково – 400,0 тис. грн..;

-         капітальний ремонт башти Рожновського с. Заводівка – 250,0 тис. грн..

 

 

1.4.Промисловість

Промисловість Березівського району протягом 2018 року була представлена ТОВ «Зернопродукт» - послуги з переробки
зернових (борошно, висівки) та реалізація борошна та  висівки,  ФОП Юзбашяном – виробництво хліба та хлібобулочних
виробів, та ПП « Хлібопродукт» - виробництво хліба та хлібобулочних виробів, якими за 2018 рік реалізовано продукції та
надано послуг на загальну суму 3907,8 тис.грн., що на 1538,7 тис.грн. більше ніж  у 2017 році.

 

1.5.    Земельні відносини



         У  2018 році проведено  на аукціонах продаж прав оренди  22 земельних ділянки орієнтовною  площею 431,3 га. До
відділу у Березівському районі Головного управління Держгеокадастру  в Одеській області звернулося  249  учасників АТО для
отримання земельних ділянок з метою ведення особистого селянського господарства.

         При районній державній адміністрації діє робоча группа з питань пов’язаних із землекостуванням на території
Березівського району на якій розглядаються питання, щодо надання в оренду  земельних ділянок (невитребуваних земельних
часток (паїв)) юридичним та фізичним особам. Станом на 01.01.2019 року на засіданні комісії розглянуто 26 заяви, районний
бюджет поповниться в межах 1,5 мільйона гривень орендної плати.

 

1.6.         Ринок праці та доходи населення

Ситуація на ринку праці залишається стабільною та прогнозованою. Для зареєстрованого ринку праці за 12 місяців 2018 року
характерними стали тенденції:

-         збільшення кількості осіб, які мають статус безробітного (станом на 01.01.2018 р.- 611 осіб, станом на 01.01.2019 р.- 801
особа, що складає  відповідно 131,1 %);

-         зменшення рівня зареєстрованого  безробіття (станом на 01.01.2018- 1,27 працездатного населення працездатного віку;
на 01.01.2019 – 1,18 відповідно);

-         збільшення кількості працевлаштованих, які мали статус безробітного (станом на 01.01.2018 р.- 346 осіб, станом на
01.01.2019 р.- 349 осіб) та становить 100,9 %.

Протягом січня – грудня 2018 року в сфері зайнятості району значних змін не відбувалось.

Чисельність зареєстрованих безробітних  громадян   становить на 01.01.2019 – 235 осіб.

За  січень – грудень 2018 року подали списки на вивільнення Березівська районна державна лікарня ветеринарної медицини –
8 осіб, Березівський районний суд Одеської області – 16 осіб.

Вивільнення пов’язано з реорганізацією підприємства, оптимізацією роботи на підприємствах та установах.

        При сприянні ЦЗ у січні – грудні 2018 року  працевлаштовано 349 осіб,  рівень працевлаштування склав 43,6 % .

         Потреба в працівниках за січень – грудень 2018 року в порівнянні з січнем - груднем 2017 року збільшилася на 109 % і
становила 730 одиниць. Вільні робочі місця для службовців становлять 50,8 % від загальної кількості вакансій, заявлених
роботодавцями. Вакансії, заявлені для робітників, складає 49,2 % від загальної кількості.

Середня навантаженість на одне робоче місце  по району станом на 01.01.2019 року становить 2 особи,  цей показник
дорівнює минулорічному (на 01.01.2018 р - 2 особи).

За 12 місяців 2018 року навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості проходили
202 особи, цей показник збільшився          порівняно з минулорічним. Навчання проводилося переважно під конкретне
замовлення роботодавців. Рівень працевлаштування після профнавчання   станом на 01.01.2019 року дорівнює 89,1 %.

Протягом січня – грудня 2018 року 4 особи отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької
діяльності.

Вирішити проблему офіційно зареєстрованого безробіття  було б, певна  річ, неможливо без співпраці центру зайнятості з
роботодавцями. Такі контакти стають дедалі активнішими, міцнішими, що сприяє регулярному поповненню бази даних про
вакансії та вільних робочих місць.

      Суспільство повинно  бути зацікавлено в зверненні як найбільшої чисельності громадян, які дійсно шукають роботу і
бажають працювати, в центр зайнятості, так як це сприяє поверненню робочої сили з тіньового ринку в сферу офіційної
зайнятості.

1.7 Соціальний захист населення

             Відповідно до п.10 ст.16, 24, 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання доручення
Президента України від 29.06.2010 року   №1-1/1378, розпорядження обласної державної адміністрації, управлінням
соціального захисту населення здійснюється моніторинг щодо додержання законодавства про працю, так на 01.01.2019 року:

- заборгованість із виплати заробітної плати - відсутня.

- в районі зареєстровано і діють 132 колективних договори, що становить 98,5% охоплення всіх працюючих, протягом року
зареєстровано 11 нових колективних договорів та 6 доповнень в розділи оплата праці, охорона праці.



             За 2018 рік  управлінням соціального захисту населення відповідно до законів України: „Про державну допомогу сім’ям
з дітьми ”,”Про державну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам ”,"Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям", та інших законодавчих актів соціальну підтримку з Державного бюджету  отримали  3019 осіб на
загальну суму 59098,1 тис. грн., а саме:

           Допомогу при народженні дитини 1286 осіб на  суму 18088,6 тис. грн.

Допомогу у зв'язку  з вагітністю та пологами отримали 230 жінок на суму 327,5 тис. грн.

Допомогу на дітей отримали 585 одиноких матерів  на суму 14469,4 тис. грн.

Тимчасову державну допомогу дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів  отримали 7 осіб на суму 75,1 тис. грн.

За відповідний період 59 одержувачам виплачено допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над
якими встановлено опіку чи піклування на  суму  3046,2 тис. грн.

Допомогу при усиновленні дитини отримали 6 осіб на суму 72,2 тис. грн.

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям виплачено  462 сім'ям на суму 14251,6 тис. грн.

            Державну соціальну допомогу виплачено  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які
виховуються в 6 прийомних сім’ях на  суму  742,1 тис. грн.

            Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам отримали 358 особи на суму 7574,9 тис. грн.

             Допомога малозабезпеченим особам, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу та
догляд  за ним 20 осіб на суму 450,5 тис.грн.   

            Виплата державних допомог  здійснена в повному обсязі. Заборгованості немає. 

            Субсидія для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги та СГТП призначена 2896 сім’ям на загальну суму  -
17227,0 тис. грн., перераховано організаціям, що надають сім’ям житлово-комунальні послуги  21121,3 тис. грн.         (з
урахуванням заборгованості минулого року -7813,6 тис. грн.) Заборгованість станом на 01.01.2018 р. становить 3919,3 тис. грн.

            Нараховано та виплачено адресної допомоги переселенцям з тимчасово окупованої території України на проживання
та відшкодування на оплату житлово-комунальних послуг 35 особам на суму – 563.3 тис.грн.

           Матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби 40 особам на суму  74,8 тис.
грн.                

На 01.01. 2019  на обліку в управлінні в базі ЄДАРП перебуває 6340 осіб, з них: учасників бойових дій – 408 (257 учасники
АТО), учасників війни – 297, інвалідів війни – 81 (3 інв АТО), членів сімей загиблих(померлих) ветеранів війни – 81, осіб, які
постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС – 113, ветеранів праці – 1503, дітей війни – 2130, багатодітні сім’ї – 393, дітей з
багатодітних сімей - 1332

            В районі статус учасника бойових дій, які брали участь в антитерористичної операції отримали 260 осіб, у тому числі 3
особи з інвалідністю війни з числа учасників антитерористичної операції, 6 сімей загиблих, які користуються пільгами
відповідно Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”. 

           Нарахування та виплата пільг здійснюється відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”
та постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 від 06.08.2014 № 409 „ Про встановлення державних соціальних
стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування ”.

На 01.01.2019 електронна звірка даних про відшкодування за надані послуги здійснюється з 6 підприємствами:  Березівський
РЕМ ПАТ «Одесаобленерго», «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» - послуги енергопостачання, ТОВ «Одессагаз-постачання» -
послуги газопостачання, Березівське ВУЖКГ, Раухівське ЖЕП, Березівське ВУЖКГ, КП «Сількомунгосп «Розквіт» за послуги
водопостачання, водовідведення, утримання будинків, вивіз сміття, квартплата.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг населенню на оплату електроенергії,
природного газу, водопостачання, водовідведення, квартирної плати та інших пільг з початку року було проведено розрахунки з
постачальниками послуг на підставі отриманих від них щомісячних звітів на загальну суму 4675,2 тис. грн.
заборгованість 807,9 тис. грн..

Відповідно до заходів обласної програми „ Соціальний захист” соціальну підтримку отримали мешканці району:

цільову адресну допомогу малозабезпечені верства населення району сім’ї, які опинилися у скрутних життєвих обставинах
направлено для розгляду до обласної державної адміністрації направлено  27 клопотань, також нараховано:
щомісячну стипендію особи з числа інвалідів війни та учасників бойових дій Другої світової війни у розмірі 1000 грн. – 12
особам;



щомісячну стипендію громадяни старше 100 років у розмірі 1000 грн. – 4 особи;
щомісячну компенсацію сім’ям загиблих (померлих)військових, які брали участь в бойових діях у Афганістані у розмірі 1200
грн. -2 особи;

щомісячну компенсацію сім’ям загиблих воїнів АТО в розмірі 3000 грн. - 6 осіб;
                                                                                                             

Відповідно до заходів районної цільової програми «Соціальний захист»  за 2018 рік забезпечено:

28 інвалідів війни медикаментами на суму 24,4 тис. грн..
виплачено матеріальну допомогу 11 мешканцям району, які опинилися у скрутному матеріальному становищі на загальну
суму 19,7 тис. грн.
зубопротезовано 2 ветеранів війни  на суму 3,8 тис. грн.

Відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» отримують щомісячну компенсацію на продукти харчування 70 громадяни, які постраждали в наслідок ЧАЕС на
суму 222,3 тис. грн., компенсацію на оздоровлення  отримали 75 осіб на суму 7,8 тис. грн..також отримали пільги на
забезпечення безоплатними медикаментами 84 особи на суму 47,3 тис. грн., зубопротезовано 6 осіб на суму 8,6 тис. грн.. 9
осіб отримали грошову компенсацію замість санаторно-курортного лікування на суму 4,3 тис. грн.., 3 особи отримали
компенсацію на додаткову відпустку на суму 12,0 тис. грн., оплата санаторно-курортного лікування 5  громадянам  віднесених
до 1 категорії на суму 34,1 тис. грн.    

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії іх соціального захисту» забезпечено санаторно – курортним
лікуванням 5 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 2 учасника бойових дій, 1 учасник війни та 14 осіб з інвалідністю від
загального захворювання та з дитинства в санаторіях підвідомчих до Міністерства соціальної політики,  компенсацію замість
санаторно - курортного лікування 16 осіб з інвалідністю внаслідок війни на суму 7,5 тис.грн.

Також за бюджетною програмою «Заходи із соціальної, трудової, професійної реабілітації інвалідів» оздоровлено 2 особи з
інвалідністю (спинальників), 4 особи з інвалідністю від загального захворювання.

За бюджетною програмою «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення с санаторно
- курортним лікуванням учасників антитерористичної операції, а саме:

         За напрямком психологічна реабілітація 6 учасників антитерористичної операції  отримали цю послугу на суму 48,7 тис.
грн..                                                                                

         За напрямком соціальна та професійна  адаптація учасників антитерористичної операції 5 учасників антитерористичної
операції в Березівському аграрному ліцеї пройшли курси водіїв категорії А, В на суму 21,5 тис.
грн.                                                                                                                                  

         За напрямом санаторно - курортним лікуванням учасників антитерористичної операції оздоровлено   2 особи на суму 16,3
тис. грн.

 

          Нараховано та профінансовано пільговому контингенту компенсацію на  скраплений газ   та тверде паливо 491 особі, на
суму 807,8 тис. грн..

          Здійснено виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 170 від 14.03.2018 „Деякі питання виплати у
2018 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту” і „Про жертви нацистських переслідувань” 830 пільговикам на суму 942,0 тис. грн.      

        Відповідно до Постанови КМУ від 28 жовтня 2004 року № 1445 п.8 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного
поховання померлих (загиблих ) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників
бойових дій і інвалідів війни» та статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу» витрати на поховання
виконавцю волевиявлення або особі, що зобов’язалася поховати померлого учасника бойових дій нараховано та виплачено 10
особам на суму 50,9 тис. грн.

Нарахована грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
42 інвалідам на суму 15,1 тис. грн. Всі дані про інвалідів, розмір та виплату даної компенсації і автомобілі, що перебувають у їх
користуванні занесені до центральної бази інвалідів.

На виконання Указу Президента України від 19.05.11р. № 588/2011 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з
обмеженими фізичними можливостями та проведення роботи щодо формування Центральної бази даних з проблем
інвалідності» управління соціального захисту населення інформує.

          До Централізованого банку даних з проблем інвалідності внесено 363 осіб з інвалідністю.



  Протягом 2018  року видано 132 направлень для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та укладено 37
договорів на суму 712,1 тис. грн..

 

1.8 Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Основна діяльність служби у справах дітей спрямована на захист прав та інтересів дітей, у тому числі дітей-сиріт, та дітей,
позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, забезпечення дотримання вимог
законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в прийомні сім’ї та дитячі
будинки сімейного типу, захист житлових та майнових прав дітей, вказаних категорій.

На виконання наказу Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 18.11.2008 № 4580 «Про Єдину електронну
систему обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах,
та осіб, які бажають взяти їх на виховання» службою у справах дітей забезпечено функціонування єдиної інформаційно-
аналітичної системи «Діти».

Станом на 01.01.2019 року, на обліку в ЄІАС «Діти» перебуває 142 дитини – сироти  та  дітей,  позбавлених батьківського
піклування. З них: 106 дітей – влаштовані під опіку, 16 – в прийомні сім»ї, 9 дітей – в дитячі будинки сімейного типу,в державні
заклади – 9  .

 На обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах перебуває – 75 дітей, це діти, батьки яких ухиляються від
виконання батьківських обов’язків, пиячать, ведуть аморальний спосіб життя. З дітьми даної категорії, та їхніми батьками
постійно проводиться виховна робота працівниками служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей Березівського 
ВП Лиманського ВП ГУНП України в Одеській області, Березівським районним центром соціальних служб для дітей, сім’ї та
молоді. Батьки вказаних притягуються до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

Протягом  2018 року ювенальною превенцією Березівського відділення поліції складено адміністративних протоколів та
притягнуто до адміністративної відповідальності:

За ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьківських обов’язків) – 64 особи;

За ч.2 ст.184 КУпАП – (невиконання батьківських обов’язків, вчинено повторно) -18 осіб;

За ч.3ст. 184 КУпАП – (невиконання батьківських обов’язків, вчинено втретє) – 4 особи;

За ч. 1 ст.178 КУпАП (розпиття алкогольних напоїв неповнолітніми) – 11осіб;

За ч. 1 ст.175-1 КУпАП (паління у заборонених місцях) – 9 осіб;

За ст.180 (доведення до сп’яніння) – 11 осіб.

З метою систематичного контролю за вихованням та утриманням дітей в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах
постійно проводяться обстеження їх умов проживання та виховання. Так, протягом звітного періоду , спеціалістами служби
проведено 168 обстежень умов проживання сімей, в яких виховуються діти.

Службою у справах дітей райдержадміністрації, спільно з ювенальною превенцією Березівського ВП Лиманського ВП ГУНП
України в Одеській області, проводиться ряд організаційних та профілактичних заходів з метою попередження бездоглядності
та безпритульності.

         Так,  протягом  звітного  періоду, здійснено 54 профілактичних рейди «Діти вулиці», «Вокзал».

         За звітний період   на облік дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – поставлено 13 дітей, надано
відповідні статуси та влаштовано  під опіку громадян.

         На даний час, на території Березівського району функціонує 7 прийомних сімей, в яких виховується 14 дітей.

         З метою забезпечення прав дітей на виховання у сім'ї, та з метою популяризації сімейних форм виховання, службою у
справах дітей спільно з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, проводиться робота щодо пошуку та
навчання потенційних батьків-вихователів, прийомних батьків, кандидатів в усиновлювачі.

         На  даний  час  на  території  районну  проживає  20  усиновлених   дітей  за  умовами  проживання  та  виховання  яких 
здійснюється  нагляд. 

Спеціалістами сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей, ведеться та постійно коригується реєстр
житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вживаються вичерпні заходи щодо встановлення опіки над
нерухомим майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та збереження їх права на користування житлом.
Так, протягом звітного  періоду  – за клопотанням служби у справах дітей – на квартирний облік поставлено 8  дітей.



 

1.9 Охорона здоров’я

         З метою збереження та зміцнення здоров’я населення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги,
медичну допомогу населенню району надають 3 типи установ: комунальний заклад «Березівська ЦРЛ» , комунальний заклад «
Березівський ЦПМСД» та комунальний заклад «Новокальчевський ЦПМСД».

З 01.08.2018 року в комунальному некомерційному підприємстві «Березівський районний  центр первинної медико-санітарної
допомоги» відбулась реорганізація з комунального закладу в комунальне некомерційне підприємство. 15.10.2018 року
заключено договір з Національною службою здоров’я України.

До складу  комунального некомерційного підприємства «Березівський районний  центр первинної медико-санітарної допомоги»
входять: відділення загальної практики сімейної медицини,  6 амбулаторій, 28 фельдшерських пункти. В амбулаторіях закладу
розміщені денні стаціонари на 65 ліжок. Кількість працюючих – 125 осіб, з них лікарів – 16 (в тому числі сімейних лікарів – 14),
медичних сестер – 48,  іншого персоналу – 57 особи.

Штатна чисельність центру станом на 01.01.2019 року становить 153,5 ставок, з них: лікарі – 24, ставки, медичні сестри – 67
ставок, молодші медичні сестри – 18,75 ставки,  інший персонал (робітники, охороники, прибиральниці) – 43,75 ставок.

Курси спеціалізації пройшли 2 медичні сестри,  отримали  другу  категорію.

Протягом 2018 року проведено 85,1 тис. лікарських відвідувань.

На виконання Урядової програми »Доступні ліки» для пільгового забезпечення медикаментами хворих на серцево-судинні
захворювання, цукровий діабет та бронхіальну астму було передбачено на рік 824,9 тис. грн.   Одержано хворими ліків на суму
824,9 тис.грн.

Проводиться робота по реалізації програми «Здоров’я».

Виділено коштів на реалізацію програми «Здоров’я»  237,2 тис.грн.для хворого з пересадженою ниркою. На всі кошти
закуплено ліки.

Закуплено молочних суміші для ВІЛ інфікованих дітей на суму 9,0 тис.грн.

Проведено ремонти автомобілів на суму 86,9 тис.грн.

        За 2018 рік закуплено обладнання:

№ Закуплено (найменування) Кількість
одиниць

Місцевий
бюджет,
грн.

Обласний
бюджет, грн.

Позабюджетні
кошти ( НСЗУ)

Державний
бюджет, грн.

Всього
витрачено,
грн.

1  Ноутбуки 16  121401   121401

2  Принтер "Кенон" 14 32481 66669   99150

3  Телевізор 1 10999    10999

4  Центрифуга лабораторна 3 22250  13950  36200

5  Крісло гінекологічне КГ-1М 3 26577    26577

6  Спірометр "Спіробанк" 1 17600    17600

7  Електрокардіограф "Біомед" 1 17000    17000

8  Електрокардіограф ECG 300G 1 19998    19998

9  Електрокардіограф ECG 300GLCD 2 36620    36620

10  Таблиця Рабкіна 4 1480  580  2060

11  Таблиця Сивцева 29 1520  4005  5525

12  Сумка укладка медсестри 13 12900  6641  19541

13  Кушетка медична оглядова КРП 18 19800  41300  61100

14  Компресорний інгалятор "Омрон" 2 2946    2946



15  Стіл сповивальний СП-П 6 16796  2572  19368

16  Ростомір напольний РП-2000 27 7121  24430  31551

17  Ліхтарик діагностичний 42 901  6346  7247

18  Столик інструментальний СІ-5 16 4785  21050  25835

19  Ширма для кабінетів 2-ох секційна ШП-2 9 7368  9317  16685

20  Термометр медичний цифровий "Гамма" 41 624  4485  5109

21  Глюкометр+тест-смужки №50 12 1065  1550  2615

22  Ваги електронні для дітей та немовлят 11 8305  9966  18271

23  Котел газовий КСГ - 16 ДС 1   9830  9830

24 Набір
діагностичний(офтальмоскоп,отоскоп)

12   67644  67644

25  Штатив універсальний 3 1110  555  1665

26  Пікфлуометр "Парі" 14 1733  22529  24262

27  Молоточок неврологічний 13 327  3923  4250

28  Медична рулетка 16 364  2548  2912

29  Стетоскоп 19 1155  6160  7315

30  Інфрачервоний лобний термометр 2 4650    4650

31 Крісло-каталка 1 5767    5767

32 Ростомір РПВ-2000 х механічними вагами 1 1300    1300

33 Аналізатор гематологічний автоматичний 1   199000  199000

34 Вимірювач АТ, фонендоскоп в к-ті 9 472  3780  4252

35 Сумка-холодильник 1 1376    1376

36 Інгалятор ультразвуковий 11 14881    14881

37  Електрокардіограф "Міда" 1 24600    24600

38 Опромінювач ОБН-75мз лампами 4 1757    1757

39 Мікроскоп "Мікромед" 1   14632  14632

 Всього : 382 328628 188070 476793 0 993491

           Відповідно до розпорядження КМУ від 27 грудня 2017 № 1010-р « Про затвердження переліку та складу госпітальних
округів Одеської області» заклади охорони здоров’я Березівського району, що забезпечують надання вторинної (
спеціалізованної) медичної допомоги населенню КНП «Березівська ЦРЛ» входить до госпітального округу № 3

         Ліжковий фонд району – 120 ліжок. Забезпеченість населення стаціонарними ліжками становить 36,0  на 10 тис.
населення, що відповідає середнім показникам по районам області. Чисельність населення району складає 33,3 тис. жителів,
частка постійного сільського населення складає 63,1%

Актуальні питання:

- зростання у структур населення частки пенсіонерів;

- стабілізація питомої ваги дитячого населення та незначне зменшення частки працездатних осіб ( на 3,8%);

- показник народжуваності зменшився в порівнянні з 2017 роком на 19,3%, що більше ніж середні районні показники (12,1 %);

- малюкова смертність показник за 2017 р  складає 15,1 на 1000 народжених живими, за 2018 рік, малюкова смертность в
районі -8,8;



- природний приріст на 1000 населення залишається від’ємним 2017 рік ( -4,2), 2018- (-5,9);

- число госпіталізацій 2018 рік складає 136,3 на 1000 населення,що  на 8% менше 2017 року питома вага екстрених
оперативних втручань на равіні 2017 року значно перевищує середньорайонні показники та говорить про недоліки
диспансерної роботи на первинній ланці;

- середнє число днів перебування хворого на ліжку на рівні з 2017 року ( 8,8), 2018 рік ( 8,6), але цей показник є нижчим, ніж
середньо районний ( 10,0);

- значно підвищилось число пролікованих хворих в денних стаціонарах та складає за 2018 рік 1520,9 в порівнянні з 2017 роком
1211,0, це дало змогу зменшити навантаження на стаціонарне лікування;

- погіршення стану населення району, що характеризується такими показниками як поширеність хвороб та первинна
захворюваність , особливо на соціально-небезпечні захворювання ( туберкульоз та ВІЛ –інфекція – 1 квартал 2017 року
захворюваність на туберкульоз складала 62,4, 2018 рік – 172,4, що значно перевищує середньо районні показники- 23,7);

- залишається високим показник туб занедбаності 2018 р. – 25,0%, середньо районний – 9,4, хворі пізно скеровуються
сімейними лікарями на другий рівень надання медичної допомоги;

- залишається високим показник захворюваності на злоякісні новоутворення 2018 року – 285,3, 2017 рік – 300,2.
Середньорайонний – 37,9;

- смертність населення Березівського району від злоякісних новоутворень залишається високою 2018 року – 166,4 на 100 тис.
населення, середньорайонний – 28,6;

- показник первинної інвалідності на 10 тис. дорослого населення на протязі двох останніх років зріс та за 2018 рік складає
66,24, 2017 рік – 52,9 при середньо районному 10,8.

Виконано за 2018 рік:

- введено в експлуатацію медичне обладнання , яке було закуплене в грудні 2017 р. за кошти районного бюджету  на суму 1,5
млн. грн для надання медичної допомоги  ( працює УЗД аппарат, електрокардіографи та кардіомонітори в реанімаційному та
терапевтичному відділенні,партоативний рентген апарат в приймальному відділенні)

- проведені засідання та круглі столи із приводу  впровадження медичної реформи  в районі та автономізовано лікувальні
заклади в комунальні некомерційні підприємства,  зареєстровані КНП «Березівська ЦРЛ» та КНП «Березівський РЦПМСД»

- в лікарні працює кабінет «Довіра». Закуповуються тест- системи для своєчасного виявлення та подальшого супроводу
(лікування) ВІЛ інфікованих хворих

- широке впровадження програми « Доступні ліки».Проводяться  методичні заняття з завідуючими АЗПС, завідуючими ФП та
ФАПів, щодо роз'яснювальної роботи серед населення

- ведеться робота по забезпеченню хворих на цукровий діабет інсулінами через аптечну мережу «ЗАВАІР» згідно реєстру
хворих

- з березня 2018 р. працює кабінет замісної терапії на базі поліклінічного відділення КНП «Березівська ЦРЛ».

- закуплено крісла для актової зали КЗ «Березівська ЦРЛ» в кількості 132 шт. за позабюджетні кошти – 80 тис грн.

- проведена заміна мережі горячого водопостачання  КНП «Березівська ЦРЛ»

- частково замінено водопровід в лікувальному корпусі ( дитяче, пологове відділення).

- проведено два засідання госпітальної ради госпітального округу №3 в липні та жовтні2018 року, де було затверджено склад
госпітальної ради та положення про госпітальну раду,визначено порядок подальших засідань госпітальної ради.

- проводились сумісні заняття акушерсько-гінекологічної служби з Миколаївським, Березівським, Лиманським та Іванівським
районами на базі КНП «Березівська ЦРЛ»

- отримано ліцензію на роботу з наркотичними засобами КНП «Березівська ЦРЛ»

 

1.10 Освіта

Робота закладів освіти направлена на забезпечення учнів якісною освітою, створення безпечних умов навчання та виховання
молоді.



         Розроблені проекти та виконано монтаж пожежної сигналізації та обробку дерев’яних конструкцій у Кудрявському НВК
«ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» -  145,648 тис. грн., М.Олександрівській ЗОШ І-ІІ ст. – 207,534 тис. грн.,  Шевченківській ЗОШ І-ІІ ст. –
99,260 тис. грн.., Златоустівська ЗОШ – 135,62 тис. грн. та Степанівський ЗДО проект, обробка дерев’яних конструкцій – 31,88
тис. грн., Чорногірська ЗОШ – 37,985 тис. грн., Гуляївська ЗОШ – 45,82 тис. грн..

         Здійснено заміну котельного обладнання ЗДО смт. Раухівка – 61,4 тис.грн., придбання GPRS  і лічильників Степанівський
ЗДО – 6.4 тис. грн., розпочато облаштування внутрішніх туалетів у ЗОШ І-ІІ ст. с. Чорногорка – та ЗОШ І-ІІІ ст. с. Златоустово,
придбано дитячі ліжка для ЗДО с. Шевченково – 25 шт. на суму 30 тис. грн.., столи та стільчики 8, 680 тис. грн.. для ЗДО с.
Степанівка, два комплекти парт для опорного закладу ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Раухівка на суму 55,896 тис. грн..

На виконання доручення голови Одеської облдержадміністрації в рамках проекту «Розумний регіон» забезпечено всі заклади
освіти швидкісним інтернетом.  100% wi-fi покриття мають: Раухівський опорний заклад, Заводівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –
ДНЗ», ЗОШ І-ІІІ ст. с. Златоустово, Демидівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Новоселівська ЗОШ І-ІІ ст., М.-Олександрівська
ЗОШ І-ІІ ст., у решти шкіл сигналом wi-fi покриття території навчального закладу становить 90%.

Проведено роботу щодо оптимізації мережі закладів освіти району – здійснено ліквідацію Балайчуцького НВК «ЗОШ І ст. –
ДНЗ»

Мережа закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) – 16 закладів, із них:

І-ІІІ ступеня – 3 заклади,

І-ІІ ступеня – 9 закладів,

НВК  - 4 закладів : І-ІІІ ст. – 3, І-ІІ – 1.

У 2018 році здійснено реорганізацію ЗЗСО Гуляївський І-ІІ, Петрівський та Михайлівський у заклади середньої освіти з
перебуванням дітей дошкільного віку.

У закладах освіти району навчається 1372 дитини, з них:

1-4 клас – 668, 1 клас – 200 учнів Нової української школи (НУШ);

5-9 клас – 615 учнів;

10-11 клас – 50 учнів.

У закладах  освіти району гарячим харчуванням охоплено 855 учнів, із них користуються безоплатним харчуванням 295 дітей
початкової школи та пільгового контингенту.

10 шкільних автобусів забезпечують підвіз 279 учнів.

Забезпечено підручниками учнів 1-х,5-х та 10-х класів. Видано одноразову допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлені
батьківського піклування, які досягли 18 років – 9 чол.

        1.11 Професійно технічне навчання

В Березівському районі професійно технічну освіту надають:  «Вище професійне училище Одеського НПУ» та «Березівський
Професійний аграрний ліцей».

У Березівському ВПУ ОНПУ станом на 01.10.2018 року навчається  826 учнів за професіями на базі 9 та 11 класів:

-        електрозварник ручного зварювання; водій автотранспортних

засобів категорії «С»; 

-        маляр; штукатур;

-        перукар (перукар-модельєр);

-        кравець;

 -        кухар; кондитер

 -        кухар; офіціант

А також проводиться навчання за спеціальностями з напрямків «Харчові технології» та «Технології легкої промисловості» за
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

В державному навчальному закладі «Березівський Професійний аграрний ліцей» навчаються 275дітей, в т.ч. 29 дітей з інших
областей.



Навчання проводиться за спеціальностями:

-електрогазозварник, водій автотранспортних засобів;

- електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування ;

- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва;

- слюсар з ремонту дорожньо- будівельних машин та тракторів;

- касир торгового залу.

Бажано, щоб більшість випускників даних закладів працевлаштовувалися за обраними професіями на підприємствах нашого
району.

 

1.12 Фізична культура та спорт

         Пріоритетними напрямками діяльності відділу у справах молоді та спорту є:

- соціальний захист багатодітних сімей, видача посвідчень багатодітним сім’ям

- реалізація заходів районної Програми «Діти Березівщини» на період до 2021 року;

- реалізація заходів районної Програми «Молодь Березівщини» на період до 2021 року;

- підготовка Нагородних  листів для присвоєння жінкам почесного звання України «Мати-героїня»; 

- підтримка талановитої та обдарованої молоді;

- організація оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків;

- підтримка розвитку фізичної культури та спорту;

- організація змістовного дозвілля дітей та молоді;

- організація та проведення різноманітних конкурсів, фестивалів;

- профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;

         За  2018 рік з даних напрямків  проведено відповідну роботу.

           Підготовлено та направлено до адміністрації Президента України пакети документів на 7 жінок щодо присвоєння
Почесного звання України «Мати- героїня».

           До Єдиного  банку даних   багатодітних сімей в районі  внесено   698 сімей, в яких виховується  2457 дітей . За 2018 рік
 відділом у справах молоді та спорту було видано  22  посвідчень батьків з багатодітної родини та  70  посвідчень дитини з
багатодітної родини . Ці сім'ї користуються пільгами (50%)за оплату житлово- комунальних послуг, діти з багатодітних сімей
користуються безкоштовним проїздом.

    З метою сприяння просвітницької роботи серед дітей та молоді   щодо здорового способу життя проведено  районний  
форум   протидії поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, СНІДу, наркоманії, туберкульозу, дитячої безпритульності та бездоглядності 
«Разом за життя”.

         - з метою посилення профілактичної роботи із запобігання насильства  в сім’ї      проведена   щорічна акція «16 днів без
насильства»;

12 жовтня 2018 року на стадіоні «Колос» було організовано та проведено Свято Покрови козацької за участю учасників
військово- патріотичної гри «Сокіл» (Джура) з метою відродження національних традицій та патріотичного виховання молоді.

У грудні 2018 році оздоровлено у Міжнародному дитячому центрі «Артек» - 7 дітей, у Молодій гвардії – 3 дитини.

Спорт

           Футбол

       У футбольному сезоні команда «Березівкаагрошляхбуд» здобула не лише почесний футбольний трофей - Кубок
Губернатора. Переможець обласних змагань отримав ще один дуже цінний подарунок - Сертифікат на встановлення та
обладнання міні-футбольного поля на території свого міста.  Футбольні змагання на Кубок Губернатора були започатковані у
2009 році Асоціацією сільського футболу в Одеської області. За право володіти даним Кубком щороку змагаються футболісти



всіх 26 районів області. Команда нашого району — «Березівкаагрошляхбуд» є володарем цього почесного призу 2 останніх
роки. За час проведення турніру футболісти Березівщини 5 разів ставали переможцями та 2 рази були фіналістами.

 04 листопада команда Березівського району взяла  участь в обласних змаганнях з шахів, посівши 3 місце та шашок – 4 місце.

       Волейбол

   -   Чоловіча команда «Заваїр» представляє Одеську область в змаганнях Чемпіонату України серед команд вищої ліги.

      6 жовтня 2018 року відбулися Малі олімпійські ігри Березівщини серед сільських, селищної ради  та ОТГ з 7 видів спорту.
Призери змагань- Раухіська селищна рада, Заводівська сільська рада та Розквітівська ОТГ.

 

1.13 Культура

У Березівському  районі  функціонують 25 сільських клубних заклади і 1 районний Будинок культури, 26 бібліотечних закладів.
В Березівську територіальну громаду було передано три клубних  і два бібліотечних заклади  та музична школа міста
Березівки. Функціонують  три історико-краєзнавчих музеї на громадських засадах в Михайло-Олександрівці, Заводівці (ЗОШ), 
Березівському професійному аграрному ліцеї. У  Березівському,  Степанівському, Ряснопільському Будинку культури  та
Раухівському Будинку  культури організовано світлиці народно-ужиткового мистецтва.

Книжковий фонд бібліотек Березівської  ЦБС становить всього – 289337 екз. книг.  За звітний період надійшло – 1818
екземплярів книги. Протягом звітного періоду проводилися екологічні години, уроки духовності, конкурси, патріотичні читання,
народознавчі посиденьки, семінари, практикуми, стажування, різдвяні віншування, години пізнання історії, літературні читання,
круїзи, свята мови, інтернет-урок, інформ-ревю, семінар-нарада та семінар-тренінг, день обміну досвіду, бібліотечні
консалтенги, комплекс заходів «Тиждень книги».

Протягом звітного періоду проводилися семінари, ярмарок бібліотечних ініціатив, семінари, практикуми, тренінги по
впровадженню в роботу бібліотек району таблиць УДК, створена інфотеки «Історія та люди Березівщини», «Для тих, хто
потребує допомоги».

         Вся діяльність закладів культури  району була спрямована: на популяризацію літератури, організацію змістовного
дозвілля населення, виховання в нього громадського та патріотичного ставлення, патріотизму, прищеплення любові до рідного
краю, знань традицій та обрядів українського народу. Особлива увага приділялась літнім людям, інвалідам, людям з фізичними
вадами, обдарованій молоді. З цією метою за 9 місяців 2018 року проведені такі цікаві заходи: новорічні ялинки , заходи до
Різдва Христового, до дня пам’яті Героїв Крут, до дня Соборності, до дня святого Валентина, до дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав, до дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, до Міжнародного дня рідної мови, до дня
захисника вітчизни, до 8 березня, до Всесвітнього дня поезії, до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз,
до 73 річниці з дня визволення Березівки від нациських загарбників, до 32-річчя відзначення Чорнобильської катастрофи, до
Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги, Дня Пам’яті та Скорботи, актив СОУПу прийняв участь в створені проекту
«Березівський ролердром», проведено конкурс «Кращий читач року» до Дня дитячого читання, до дня захисту дітей, Дня
пам’яті жертв політичних репресій, до Дня Європи, Дня Молоді, Дня Конституції, Івана Купала, Дня Хрещення України-Русі, Дня
Державного Прапора України, Дня Незалежності, Дня знань, Всеукраїнського дня бібліотек, Міжнародного дня музики,
Міжнародного дня людей похилого віку, Дня ветерана, 100-річчя з дня створення ЗУНР, Дня визволення України від нацистів,
Дня пам’яті жертв політичних репресій та всіх ювілейних дат українських письменників, Дня Покрови, Дня українського
козацтва, Дня пам’яті жертв Голодомору та багато інш.

         19 січня 2018 року в Березівському районі на  розважального комплексу «Екшн-сіті» вдруге пройшов фестиваль різдвяних
колядок  «Сноу – Фест » за участю фольклорних колективів району, також вперше пройшлв фестиваль огляд весільних обрядів
України, фестиваль патріотичної пісні до Дня Пам'яті та примирення «І в пісні ожива нетлінна пам'ять про героїв», до
Захисника України на стадіоні «Колос» пройшов фестиваль козацької слави «Покрова козацька», фестиваль «Таланти
багатодітної родини», фестиваль-оглід «Сузір'я народів» участь в якому беруть національні меншини, які мешкають на
території Березівщини. Традиційно відзначили державні та календарні свята, а саме: День Соборності України, День
вшанування учасників бойових дій на території інших країн, День добровольця України, Міжнародний День жінки, День пам'яті
та примирення, День Перемоги, День визволення міста Березівки від нацистів, День вигнання нацистів з України, День
Незалежності України, День Європи, День Миру, Міжнародний день захисту дітей та Новорічні ранки. Відзначені трагічні дати
для України: День пам'яті катастрофи на Чорнобильскій АЄС, День пам'яті жертв війни в Україні, День пам'яті жертв
голодомору. Також проведена низка концертів до професійних свят: День медичного працівника, День підприємця, День
держаного службовця, День вчителя, День соціального працівника, день самоврядування та інші.  Також в клубних закладах
району організовано та проведено низку обрядових свят : «Трійця», «Масляна», «Івана Купала», «День Андрія». 



      В клубних закладах району існує 146 клубних формувань, в них учасників 1365: із них -89 для дітей, в яких займається 894,
В районі працює 1 колектив зі званням «Народний», а саме оркестр народних інструментів при РБК. Створено  4
любительських об'єднання.( історико – краєзнавче, літературне, садівничій, декоративно- ужиткового мистецтва)

Підводячи підсумки можна сказати що, заходи, які  вживалися протягом 2018  року, були направлені на забезпечення
економічного розвитку, реалізації державної політики у всіх сферах діяльності. Вирішено низку важливих питань, забезпечено
стабільність у роботі господарського комплексу. Проте поряд з певними  успіхами  залишаються ще проблеми, які  ми маємо і
надалі вирішувати.  Спільними зусиллями ми зможемо досягти більшого і в економіці, і у вирішенні соціальних завдань й
надалі працюватимемо над втіленням в життя реформ, що сьогодні впроваджуються в Україні.

Пріорітетні напрями розвитку району у 2019 році.

 

2.1 Податково-бюджетна діяльність

Умови функціонування:

реформування податкової та бюджетної систем, зокрема:

– встановлення нових нормативних відрахувань загальнодержавних податків до місцевих бюджетів;

 – забезпечення доходної частини місцевих бюджетів відповідно до внесених змін до бюджетного та податкового
законодавства;

– зміни у розмежуванні видатків між державним і місцевими бюджетами;

 – зміни у фінансуванні видатків на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах.

 

Мета: забезпечення у повному обсязі відповідно до чинного законодавства сплати податків, зборів та інших обов’язкових
платежів, підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів, ефективне управління бюджетними ресурсами та
досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку району.

 

Основні завдання:

скорочення податкового боргу суб’єктів господарювання до бюджетів усіх рівнів;

легалізація доходів працездатного населення;

проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств (установ, організацій) всіх форм власності, спрямованої на
погашення заборгованості з виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів
усіх рівнів;

проведення роботи з платниками податків із виявлення та ліквідації шляхів мінімізації податкових зобов'язань, викриття схем
ухилення від сплати платежів до бюджету;

здійснення постійного моніторингу відповідності укладених договорів оренди на землю вимогам чинного законодавства;

підвищення ефективності видатків бюджетів всіх рівнів шляхом їх концентрації на пріоритетних напрямах, проведення оцінки
ступеня досягнення очікуваних результатів;

 

Критерії досягнення:

      забезпечення виконання планових надходжень податків, зборів та інших  обов’язкових платежів до зведеного та місцевих
бюджетів району;

цільове використання бюджетних коштів, забезпечення першочергового фінансування захищених статей видатків бюджету.

 

2.2Сільське господарство

Пріоритетними  напрямками розвитку агропромислового комплексу на 2019 рік є:



- використання ресурсо та енергозберігаючих технологій при вирощуванні основних сільськогосподарських культур;

- запровадження високопродуктивних сортів озимих зернових культур та гібридів соняшкика, кукурудзи та сорго;

- максимальне використання державних дотацій по підтримці галузі сільського господарства з метою підвищення його
економічної ефективності;

- стабілізація та поступове нарощення молочного скотарства за рахунок збільшення дійної череди в ТОВ «ЮгАгроСервіс» до
300 голів корів;

- будівництво корівника для великої рогатої худоби в ТОВ «ЮгАгроСервіс»;

- завершення будівництва зерносховища силосного типу в ТОВ «НВФ «Славянка»;

- удосконалення структури посівних площ за рахунок запровадження посівів бобових культур: нуту, зимуючого гороху, тощо;

- створення бази мінеральних добрив на території колишнього Раухівського бурякопункту;

- поліпшення ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва за рахунок оновлення парку зернозбиральних
комбайнів, тракторів та грунтообробної техніки.

 

2.3 Житлово-комунальний розвиток

Протягом 2019 року  робота в галузі житлово-комунального господарства

буде направлена на:

-         капітальний ремонт дорогиР-55 Одеса-Вознесенск-Новий Буг;

-         ремонт дороги Т-16-15 Березівка - Знаменка в межах району;

-         будівництво дитсадка смт Раухівка на 120 місць ;

-         капітальний ремонт дитячого садка с. Софіївка ;

-         капітальний ремонт покрівлі М-Олександрівка ЗОШ ;

-         капітальний ремонт Маринівського будинку культури;

-         благоустрій території біля будинку культури с. Шевченково ;

-         капітальний ремонт -заміна вікон Ряснопільський НВК ;

-         придбання дошок для шкіл району ;

-         придбання обладнання у клуб с. Петрівка ;

-         будівництво тротуарів по вул.Придорожна с. Новоселівка;

-         капітальний ремонт вуличного освітлення смт. Раухівка;

-         придбання встановлення та облаштування башти Рожновського с. Маринове ;

-         капітальний ремонт водопроводу та монтаж системи доочистки води НВК м. Березівкаи(272 тис.грн.) ;

-         капітальний ремонт водопроводу та монтаж системи доочистки води НВК м. Березівка вул Молодіжна ( 279 тис.грн.);

-         капітальний ремонт водопроводу та монтаж системи доочистки водиЗОШ І-ІІІ супенів №3 (272 тис.грн.);

-         капітальний ремонт Гуляївського НВК ( 60тис.грн.).

 

2.4 Інвестиції

На території району протягом 2019 року планується будівництво 2 сонячних електростанцій  на території   Березівської ОТГ
проектною потужністю по 10-12 МВт кожна. Згідно поданих інвестиційних анкет орієнтований сукупний об’єм інвестицій складе
20 млн. євро.

 

2.5Ринок праці та доходи населення



Основними напрямами у сфері зайнятості населення Березівського району  на 2019 рік є:

-         розширення сфери застосування праці та підвищення зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;

-         підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності на ринку праці економічно - активного населення;

-         підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції;

-         сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку
праці;

-         сприяння зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях забезпеченні їх здійснення та демобілізованих
військовослужбовців.

Протягом 2019 року планується:

-         зменшення безробітного населення зареєстрованого у державній службі зайнятості (на кінець року) до 175 осіб;

-         рівень зареєстрованого безробіття (на кінець року) у відсотках до населення відповідного віку – 1;

-         чисельність осіб, які мають статус безробітного – 820 осіб.;

-         чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку – 200 осіб;

-         чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних – 400 осіб;

-         чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації – 202 особи;

-         чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 220 осіб.

2.6 Соціальний захист населення

             У 2019 році на надання пільг населенню на оплату електроенергії, природного газу, водопостачання, водовідведення,
квартирної плати та інших пільг передбачено 2360,8 тис. грн. та компенсацію на тверде паливо і скраплений газ 1322,6 грн.

          Відповідно до заходів районної цільової програми «Соціальний захист»  за 2019 рік передбачено:

 інвалідам війни забезпечення медикаментами на суму 25,0 тис. грн..
 матеріальну допомогу  мешканцям району, які опинилися у скрутному матеріальному становищі на загальну суму 20,0 тис.
грн.
зубопротезовання ветеранів війни  на суму 25,0 тис. грн.

 

2.7 Підтримка сімей, дітей та молоді

Пріоритетними  напрямками  роботи  служби  у  справах  дітей у 2019 році є:

-         пропаганда  усиновлення (не  менше  1  усиновлення  в  рік );

-         влаштування  дітей  до  сімейних  форм  виховання (1 прийомна  сім’я   на  рік);

-         створення  прийомних  сімей;

-         створення патронатних сімей;

-         виявлення  дітей,  які  опинились  в  складних  життєвих  обставинах;

-         проведення  рейдів  «Діти  вулиці»,  «Вокзал»,  «Канікули»;

-         реалізація районної  програми соціального захисту дітей, подолання дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-
2021 роки;

-         контроль  за  умовами  проживання та  виховання  дітей – сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  які 
перебувають  під  опікою  в  прийомних  сім’ях  та  дитячих  будинках  сімейного  типу

-         здійснення нагляду  за умовами  проживання  та  виховання усиновлених  дітей;

 



2.8 Охорона здоров’я

    Протягом 2019 року на території району планується:

створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;
збереження здоров’я громадян у похилому віці, подовження активного довголіття;
скорочення поширеності інфекційних захворювань, в тому числі соціально значимих;
Удосконалити організаційну структуру системи медичного обслуговування:

- розробити оптимальну для потреб громадян систему профілізації стаціонарних лікувальних закладів, привести до належного
стану приміщення, у яких вони розташовані, оновити медичним устаткуванням.

-збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики - сімейними лікарями

- створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем загальної практики - сімейним лікарем надання
пацієнтам спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги;

- збільшити питому вагу чисельності пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медичної допомоги; 

- зосередитись на пріоритетному напрямку розвитку охорони материнства та дитинства, системі первинної медичної допомоги
та інституту сімейного лікаря;

- забезпечити первинну ланку медицини необхідним сучасним діагностичним обладнанням та лікувальними засобами для
проведення амбулаторного лікування;

- прагнути досягти нормативу забезпеченості амбулаторіями загальної практики - сімейної медицини до 1 на 10 тис. населення
з метою наближення первинної медичної допомоги до пацієнта;

- забезпечити населення послугами сімейної медицини.

- підвищити якість надання медичної допомоги.

Планується проведення поточного ремонту в амбулаторіях ЗПСМ с. Маринове, смт. Раухівка  та капітальний ремонт центру м.
Березівка. Орієнтовна сума робіт 1860,0 тис.грн.

Пріоритетними  питаннями  КНП «Березівська ЦРЛ» є:

- забезпечення медичними кадрами в повному обсязі;

- комп’ютеризація робочих місць;

- придбання житла для медичних працівників;

- необхідність покращення стану автомобільного парку лікарні;

- придбання медичного обладнання апарату ШВЛ для немовлят та дорослих, апарат для проведення ендоскопічних
досліджень;

- заплановано придбати електродезкамеру для знезараження білизни.

2.9 Освіта

Основне завдання району  у 2019 році спрямоване на формування доступної та якісної системи освіти і виховання, що
відповідає вимогам суспільства та динамічно розвивається, підвищення компетентності та кваліфікації педагогічних кадрів у
рамках проекту «Нової української школи».

Потягом 2019 року в районі планується оптимізація мережі об’єктів освіти, а саме:

-         ліквідація Петрівського ДНЗ;

-         ліквідація Чорногірського ДНЗ;

-         відкриття ДНЗ с. Софіївка;

-         реорганізація Яснопільської ЗОШ I-II ст. у ЗЗСО І-ІІ ст. с. Яснопілля з правом надання дошкільної освіти.

Забезпечені всі заклади освіти 100% покриттям Wi-fi.

Також протягом 2019 року у галузі освіти необхідно вирішити питання зазначені в додатку 1(Додається до програми).

2.10  Фізична культура та спорт

Пріоритетні напрямки роботи:



-         реалізація заходів районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків;

-         реалізація заходів районної Програми  ”Діти Березівщини” на період до 2021 року;

-         реалізація заходів районної Програми  ”Молодь Березівщини” на період до 2021 року;

-         реалізація заходів районної Програми розвитку фізичної культури та спорту на період до 2021 року;

-         робота з багатодітними  сім’ями в районі. Видача посвідчень. Підготовка документів для присвоєння жінкам Почесного
звання України «Мати-героїня».

2.11  Культура

      Пріоритетними напрямами роботи є :

-         Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам’яті, заходів
з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії,
виховання патріотичного напрямку.

- збереження і розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України;

- популяризація культурної спадщини як національної культури;

- організація культурного дозвілля громадян.

- створення умов для задоволення культурних потреб населення;

- підтримка та збереження осередків народних художніх промислів;

- розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості;

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами
інших клубних формувань;

- підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально - розважальних, художньо-естетичних ініціатив;

- впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення;

- надання інформаційних та методичних послуг і консультацій культурно - дозвіллєвим та іншим закладам в організації
змістовного відпочинку.

Плануючи свою діяльність на 2019 рік, заклади культури мають забезпечити її реалізацію згідно пріоритетам, детально
обґрунтованим у Концепції якісних змін задля забезпечення сталого розвитку України до 2025 року. Саме це забезпечить
розвиток культури як інформаційних просвітницьких закладів, центрів спілкування, просвіти, згуртування мешканців навколо
ідеї єдиної держави.

 

___________________________________________________________


