ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Ізмаїльський район

ПАСПОРТ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РАЙОН

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Голова Ізмаїльської районної державної
адміністрації

Тодорова Наталія Іванівна
Число, місяць і рік народження - 25 лютого 1980 року.
Місце народження - Україна, Одеська область, м.Ізмаїл.
Освіта - вища, 2002 р., Одеський державний економічний
університет, економіка підприємства, економіст;
2016р., Одеський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України, державне управління, магістр
державного управління.
Стаж роботи на державній службі - 14 років 5 місяців.

Заступник голови Ізмаїльської районної
державної адміністрації

Хаджиков Петро Васильович
Число, місяць і рік народження – 05.08.1969 року.
Місце народження – Україна, с. Каланчак, Ізмаїльський
район, Одеська область.
Освіта
–
повна
вища,
1993р.,
Одеський
сільськогосподарський
інститут,
спеціальність
бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської
діяльності, кваліфікація - економіст з бухгалтерського
обліку і фінансів.

Стаж роботи на державній службі - 20 років.

Голова районної ради

Антонюк Василь Павлович
Народився 14 січня 1952 року в місті Носівці
Чернігівської області.
Має вищу освіту – у 1979 році закінчив Київський
автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю
«Автомобільні дороги», отримавши кваліфікацію
інженера шляхів сполучення.

Район засновано у 1954 році
Районний центр – м. Ізмаїл
Територія – 1,19 тис. кв. км
Чисельність населення –51,4 тис. осіб без урахування м. Ізмаїл (на 01.01.2017)
Національний склад (за переписом 2001р.): українці – 29 %; росіяни – 16,4%;
молдовани – 28 %, болгари - 26,1%; інші – 0,5%.
Частка сільського населення – 91%.
Відстань від райцентру до м. Одеса залізницею - 286 км, автошляхами – 255 км.
Вихід до Чорного моря: є
Межує: межує з боку ріки Дунай з Румунією, на заході, сході і півночі – з Кілійським,
Болградським, Арцизським районами Одещини.
Населені пункти:
селища міського типу – 1
села – 22
Ради:
районні – 1
селищні – 1

сільські – 18
Об’єднані територіальні громади (ОТГ): відсутні
Структура земельного фонду:
- сільськогосподарські землі - 92 тис. га;
- забудовані землі - 3,6 тис. га;
- територія, покрита поверхневими водами - 13,6 тис. га;
- оз. Саф'яни - 4,2 тис. га; оз. Катлабух - заг. площа озера 6,8 тис. га;
- оз. Ялпуг, Кугурлуй - довжина прибережної захисної смуги - 48,3 км;
- оз. Китай - довжина прибережної захисної смуги - 15,1 км;
- річки, що протікають територією району:
р. Катлабуг (Великий та Малий) - 12,5 км;
р. Єніка - 32,3 км;
р. Ташбунар - 15,3 км;
р. Дунай - 59,0 км.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ
Дані про районну раду: кількість депутатів – 34;
Партійний склад: БПП «Солідарність» – 9, ВО «Батьківщина» – 6, «Опозиційний
блок» – 6, «Відродження» - 2, "Аграрна партія" - 6, "Наш край" - 5.
Найактивніші політичні
«Опозиційний блок», "Наш край".

сили:

БПП

«Солідарність»,

ВО

«Батьківщина»,

Впливові особи: народні депутати України.
Впливові представники громадського сектору (організації, об'єднання, спілки):
"Ізмаїльська районна рада ветеранів Одеської області" - керівник Гірник В.А., "Спілка
ветеранів Афганістану Ізмаїльського району" - керівник Ілікчиєв В.В.; "Ізмаїльська спілка
учасників АТО" - керівник Осика Ю.С.; "УСПІХ РОЗВИТОК ЗАМОЖНІСТЬ
ПРОЦВІТАННЯ" - керівник Татаринов І.Є.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ РАЙОНУ
Показники

Ізмаїльський
район

Надходження до Зведеного бюджету
(державного та місцевих бюджетів) за 2016
рік
Темп росту до минулого року

119,2 млн.грн.
187,5%

40,5 млрд.грн.
120,2%

Примітка
збільшення по району
на 55,6 млн. грн.

Надходження до державного бюджету за
2016 р.
Темп росту до минулого року

34,5 млн.грн.
249,9%

30,1 млрд.грн.
112,5%

збільшення по району
на20,7 млн. грн.

Доходи місцевих бюджетів за 2016 р.
Темп росту до минулого року

84,7 млн.грн.
170,1%

10,3 млрд.грн.
149,5%

збільшення по району
на 34,9 млн. грн.

2,3 млн. грн.
1,1 млн.грн.
1,2 млн. грн.

Х
Х
Х

1,5 млн. грн.

Х

Темп росту реалізованої промислової
продукції, % за січень-грудень 2016 року

91,6

101,9

Виробництво м’яса1, % за 2016 р.

86,0

96,8

Виробництво молока1, % за 2016 р.

82,8

85,3

Поголів’я великої рогатої худоби1, %, на
01.01.2017

108,2

91,4

Поголів’я свиней1, % на 1 січня 2016 року

100,6

87,0

Середньомісячна заробітна плата
за січень – грудень 2016 року

2967
124,0

4612
124,8

-

90,5

380

9185

102,4

88,5

82,9

146,5

Обсяг податкового боргу (недоїмка), у т.ч.
–до місцевого бюджету
–до державного бюджету
на 1 січня 2017 року
Заборгованість з ЄСВ, на 1 січня 2017 року

Заборгованість із виплати заробітної плати
(темп росту (зниження) з початку року), %
на 1 січня 2017 року
Кількість безробітних, осіб на 01.01.2017
року
Рівень оплати населення за житловокомунальні послуги, % на 01.01. 2017
Темп зростання (зниження) заборгованості
населення за спожиті житлово-комунальні
послуги до початку року, % на 01.01.2017р.
1

Одеська
область

- дані наведені по сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності.

15 боржників
Обсяг реалізованої
продукції становив
61,3 млн. грн.
Виробництво м'яса по
всім категоріям
господарств складає
3996 т
Виробництво молока по
всім категоріям
господарств складає
6706 т
Поголів’я ВРХ по всім
категоріям господарств
складає 3885 голів
Поголів’я свиней по всім
категоріям господарств
складає 18131 голова

На 01.01.2017 р.
заборгованість відсутня.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Виробнича спеціалізація району: сільськогосподарське виробництво, харчова
промисловість.
Трудові ресурси (2016р.) середньооблікова кількість штатних працівників – 3,99 тис.
осіб, кількість зареєстрованих безробітних – 380 осіб.
Станом на 01 січня 2017 року торговельна мережа району налічує 309 торгових
об'єктів (на 29 об'єктів більше, ніж в 2015 році): 252 магазина і 40 підприємств ресторанного
господарства, споживчий ринок району представлений 17 об'єктами побуту.
Послугами пасажирського автотранспорту (з урахуванням перевезень, виконаних
фізичними особами - підприємцями), скористались 653,2 тис. осіб, пасажирообіг – 2,7 млн.
пас. км, або 104,7 % до 2015 року.
Вантажні перевезення автомобільним транспортом за 2016 рік:
- перевезено вантажів – 2,5 тис. т (+ 15,5 % до 2015 року);
- вантажообіг – 2,4 млн. ткм ( + 32,2 % до 2015 року).
На даний час ринок пасажирських перевезень представлено 9 юридичними та
фізичними особами-підприємцями, які надають послуги з перевезення пасажирів на 21
маршруті, що повному обсязі задовольняє потреби населення району.

БЮДЖЕТ ТА ФІНАНСИ
Зведений бюджет Ізмаїльського району складається з 20 місцевих бюджетів:
районний – 1, селищні – 1, сільські – 18.
Фактичні надходження доходів загального та спеціального фонду бюджету
Ізмаїльського району за 2016 рік складають 380727,0тис.грн., у т.ч без урахування
трансфертів 84700,6тис.грн. Базова додація з державного бюджету отримано у сумі
18113,8тис.грн., додаткова дотація з областного бюджету – 60,0тис.грн., субвенції з
державного та обласного бюджетів склали 247855,0тис.грн.
Зокрема загальний фонд (без трансфертів):
тис.грн.
Види бюджетів
Районний
Селищний
Сільські
Разом:

Бюджетні
призначення
2016року

Фактичні
надходження за
2016рік

%

Кількість
бюджетів

25605,3
3926,4
36900,8
66432,5

26538,9
3816,7
45899,7
76255,3

103,6
97,2
124,4
114,8

1
1
18
20

Кількість
бюджетів, що
не виконали
бюджет
1
2
3

Виконання доходної частини бюджету Ізмаїльського району в розрізі джерел
надходжень представлено в таблиці:
тис. грн.
Джерела надходжень
Податок з доходів фізичних осіб
Податок на прибуток
Збір за спеціальне використання
лісових ресурсів
Акцизний податок з
реалізації….підакцизних товарів
Податок на майно:
Податок на нерухоме майно
Плата за землю
Транспортний податок з
юридичних та фізичних осіб
Місцеві податки :
туристичний збір
Збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності, що
справлявся до 01.01.2015р.
Єдиний податок:
у тому числі єдиний податок з
сільськогосподарських
товаровиробників…
Адміністративні штрафи та інші
санкції
Плата за надання інших
адміністративних послуг
Надходження від орендної плати
за користування майном, що
перебуває в комунальній
власності
Державне мито
Інші надходження
Разом доходів загального фонду

План на 2016
рік
25216,3
30,4

Фактичне
виконання
26116,7
30,8

Виконання у %
103,6
101,3

0,8

Відхилення у
сумі
900,4
0,4
0,8

2300,1

3383,9

147,1

1083,8

18105,7
385,6
17713,8

24853,6
569,9
24231,6

137,3
147,8
136,8

6747,9
184,3
6517,8

6,3

52,1

827,0

45,8

0,9

0,9

-2,0

-2,0

20035,0

21064,6

105,1

1029,6

13848,8

14625,8

105,6

777,0

8,4

6,2

73,8

-2,2

305,5

335,4

109,8

29,9

377,3

424,4

112,5

47,1

33,8
20,0
66432,5

19,4
20,6
76255,3

57,4
103,0
114,8

-14,4
0,6
9822,8

Екологічний податок
Грошові стягнення за шкоду,
заподіяну порушенням
законодавства про охорону
навколишнього природного
середовища…
Надходження коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
Власні надходження бюджетних
установ
Кошти від відчуження майна, що
перебуває у комунальній
власності
Цільові фонди , утворені
органами місцевого
самоврядування та місцевими
органами законодавчої влади
Разом доходів спеціального
фонду
Всього доходів

172,5

244,0

141,4

71,5

25,0

51,3

205,2

26,3

317,9
3555,1

317,9

7795,2

219,3

1,9

4240,1
1,9

35,0

35,0

100,0

0,0

3787,6

8445,3

223,0

4657,7

70220,1

84700,6

120,6

14480,2

Усі джерела надходжень загального та спеціального фонду за винятком державного
мита та адміністративних штрафів виконано. Зменшення державного мита відбулося за
рахунок державного мита, пов'язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів,
яке у 2016році перераховувалось до бюджету м. Ізмаїл – за місцем розгляду та оформленням
документів. План по адміністративним штрафам не виконано по 13 сільським бюджетам.
Основні бюджетоутворюючі підприємства Ізмаїльського району за 2016р.:
 відділ освіти райдержадміністрації – 4505,6 тис. грн. – 5,9% загального фонду
надходжень;
 ТОВ «Агропрайм Холдинг» - 3757,6 тис. грн. – 4,9% загального фонду;
 ЦРЛ Ізмаїльського району – 2460,9тис.грн. – 3,2% загального фонду надходжень;
 АРК «Придунайська нива» - 1936,4тис.грн. - 2,5% загального фонду;
 ПАТ Агрокомпанія «Свобода» - 1564,2тис.грн. - 2,1% загального фонду;
 ФГ «Дінекс-Агро» -1510,1тис.грн. – 2,0% загального фонду;
 Військова частина А 2372 – 1286,8тис.грн. – 1,7% загального фонду.

Доходи
Фактичні надходження доходної частини бюджету Ізмаїльського району за 2016 рік
склали 380727,0 тис. грн., зокрема загальний фонд – 349578,4 тис. грн., спеціальний фонд –
31148,6тис.грн.
Доходи загального фонду (без урахування трансфертів) склали 76255,3тис.грн.
Доходи спеціального фонду - 8445,3тис.грн.
Доходи 2016 року більше фактичних надходжень 2015 р. у в співставних умовах на
34930,8 тис. грн.
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього



2015р.
44116,9
5652,9
49769,8

2016 р.
76255,3
8445,3
84700,6

%
172,8
149,4
170,2

відхилення
32138,4
2792,4
34930,8

У Ізмаїльському районі на 2016р прийнято наступні види місцевих податків і зборів:
єдиний податок;






податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;
транспортний податок
плата за землю
туристичний збір
Бюджет розвитку на 2016 рік з урахуванням змін затверджено в сумі 22868,2 тис.
грн. Фактично надійшло 22705,3тис.грн.
Найменування
Субвенція з інших бюджетів
на виконання інвестиційних
проектів
Інші субвенції
Кошти від відчуження майна,
що перебуває у комунальній
власності
Всього

План

Факт

%

Відхилення

22547,0

22414,1

99,4

-132,9

321,2

289,2

90,0

-32,0

2,0
22868,2

22705,3

2,0
99,3

-162,9

Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів недоотримана з
обласного бюджету на суму 67,4тис.грн., відповідно на цю суму недофінансовано сільські
бюджети.
Невиконання у сумі 32,0 тис.грн. виникло у зв’язку з тим, що Кислицькою сільською
радою не в повному обсязі перерахована до районного бюджету субвенція на придбання
медичного транспорту.
Сума наданих органами місцевого самоврядування пільг по сплаті податків і зборів за
2016 рік складає 7782,7тис.грн.. У 2016році 26 підприємств користувались пільгою зі сплати
земельного податку.
Для виконання плану 2016року Ізмаїльською РДА проведена низка заходів:
 Розпорядженням голови Ізмаїльської райдержадміністрації від 09.06.2006 р. за
№640/А-2006 створена і працює координаційна рада із забезпечення надходжень до
місцевого бюджету.
За звітний період відбулось 11 засідань координаційної ради, на яких розглядалися
питання надходжень податків та зборів до бюджету Ізмаїльського району. На засіданнях
заслухано 69 керівників підприємств з наступних питань: сплати податку на доходи фізичних
осіб з виплачених доходів за оренду земельних паїв, оформлення договорів оренди землі,
визначення орендної плати за землю, та інше.
 Розпорядженням голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 02 серпня
2010 року № 518/А-2010 затверджено склад робочої комісії з питань легалізації заробітної
плати та зайнятості населення. Робочою комісією протягом 2016 року перевірено 85
суб’єктів підприємницької діяльності – фізичні та юридичні особи, легалізовано 9 робочих
місць. Всього по перевіреним підприємствам донараховано та виплачено працівникам
заробітну плату у сумі 12,8 тис. грн. та додатково донараховано податку з доходів фізичних
осіб на суму 1,25тис.грн - 100%.
 В результаті перевірок ОДПІ в 2016р. донараховано та сплачено до бюджету
Ізмаїльського району (100%) наступні суми:
тис. грн.
№п/п

Назва податку

1

Податок з доходів фізичних осіб

2
3
4
5

Акцизний податок
Податок на нерухоме майно
Плата за землю
Єдиний податок для суб’єктів малого

Донараховано
2817,1
(2592,5тис.грн. на
апеляційному оскаржені)
14,1
2,9
29,3
74,9

Сплачено
224,6
14,1
2,9
21,7
74,9

6

підприємництва
Екологічний податок
Всього

0,7
2939,0

0,7
338,9

Видатки
Бюджет Ізмаїльського району на 2016 рік затверджений в сумі – 374 207,8 тис.грн., в
т.ч. по загальному фонду – 314 297,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 59 910,8 тис.грн., у
т.ч. бюджет розвитку – 56 518,4 тис.грн.
Згідно звіту казначейства витрати за 2016 рік склали по загальному фонду 307 890,5
тис.грн. або 98,0 %, по спеціальному фонду 51 264,4 тис.грн. або 85,6% до кошторисних
призначень з урахуванням змін. На захищені статті видатків (без урахування трансфертів)
спрямовано по загальному фонду 148440,1 тис.грн. або 87,5% до загального обсягу видатків,
у т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями – 124 233,4 тис.грн., на енергоносії – 15 922,7
тис.грн., на харчування – 5 591,8 тис.грн., на медикаменти 1 730,6 тис.грн. Інша субвенція з
районного бюджету профінансована сільським (селищному) бюджетам на утримання
дитячих садків, будинків культури та будинків культури склала 13950,7тис.грн., або 100%
від річного плану.
Зведений бюджет Ізмаїльського району складається з 20 бюджетів: 1 районного
бюджету, 1 селищного бюджету та 18 сільських бюджетів.
Витрати по апарату управлінню заплановані по загальному фонду в сумі
15 242,7тис.грн., видатки склали -14 387,4тис.грн. або 94,4% від плану з урахуванням змін,
по спеціальному фонду при плані по кошторисним призначенням в сумі 892,2 тис.грн
витрачено 726,1 тис.грн. або 81,4%.
Пожежна охорона - витрати по загальному фонду передбачені в сумі 836,0 тис.грн. на
утримання 5сільських і 1 селищної пожежної охорони, витрачено 754,8 тис.грн.
Освіта - витрати по загальному фонду заплановані в сумі 91 055,3 тис.грн., витрачено
– 88 797,1 тис.грн. або 97,5%.
Видатки по загальному фонду дошкільним установам освіти (дитячі садки)
заплановані у сумі 20 796,6тис.грн., витрачено 19 451,7 тис.грн або 93,5% від річних
призначень.
Витрати по загальноосвітнім школам по загальному фонду заплановані у сумі 66 987,5
тис.грн., касові видатки склали 66 102,1тис.грн. або 98,7%.
Витрати галузі «Охорона здоров'я» по загальному фонду передбачені в сумі 41 373,1
тис.грн., витрачено 40 732,3 тис.грн, або 98,5% від плану з урахуванням змін.
Витрати по КУ Ізмаїльської районної ради «Територіальний центр надання соціальних
послуг» профінансовані у сумі 2004,7 тис.грн. або 99,9% від річного плану з урахуванням
змін.
По галузі «Культура» при плані 10016,3 тис.грн. витрати склали по загальному фонду
9461,9 тис.грн. або 94,5% від річного плану з урахуванням змін.
Видатки на утримання ДЮСШ склали 523,1тис.грн. або 97,3% від річних призначень.
Станом на 01.01.2017 року кредиторська заборгованість загального фонду складає
4428,8 тис.грн. - по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету
України на виплату пільг ветеранам війни та праці, військовослужбовцям, постраждалим на
ЧАЕС, за професійною ознакою, багатодітним сім’ям та субсидій населенню на
відшкодування житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу, а також
за компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловість Ізмаїльського району представлена підприємствами з виробництва
виноробної, хлібопекарської, макаронної, борошномельної продукції.
Найбільшими підприємствами району є:
№
з/п
1

2
3
4

Ключові
підприємства
ПрАТ
«Ізмаїльський
винзавод»
ТОВ
клас»

Спеціалізація

Ринки збуту продукції

Виробництво
вин

виноградних

«Златен Виробництво
виробів

макаронних

Одеська та інші області України
Ізмаїльський, Татарбунарський,
Саратський райони, м. Одеса та м.
Ізмаїл

ФОП Далаков Д. Виробництво
хліба
та
Ізмаїльський район, м. Ізмаїл
Г.
хлібобулочних виробів
Виробництво
хліба,
ФОП Стефанов І.
Ізмаїльський, Болградський,
хлібобулочних
та
К.
Кілійський райони
макаронних виробів

За 2016 рік промисловими підприємствами Ізмаїльського району вироблено продукції
на загальну суму 66,2 млн. грн., обсяг реалізованої продукції – 61,3 млн. грн.
Показники діяльності
основних бюджетоутворюючих підприємств району

Найменування
підприємства

ПрАТ «Ізмаїльський
винзавод»

Вид промислової
діяльності
Виробництво
виноградних вин
(основний)

Обсяг реалізованої
продукції (послуг),
млн. грн.

Кількість
Середня заробітна
працюючих,
плата, грн.
осіб

2016 р.

2015 р.

грудень
2016

грудень
2016

листопад
2016

61,3

66,9

47

1364

1170

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Площа сільськогосподарських угідь району становить – 89,2 тис. га, з них рілля –
79,4тис. га (89,0%), багаторічні насадження – 3,5 тис. га, сіножаті – 1,4 тис. га, пасовища –
4,9 тис. га.
На території району зареєстровано 608 сільськогосподарських підприємств всіх форм
власності, у тому числі 471 селянське (фермерське) господарство.
Виробництво валової продукції за 2016 рік становить 389,1 млн. грн., в тому числі
рослинництво – 328,6 млн. грн., тваринництво – 60,5 млн. грн.
Щорічно в зерновому господарстві відзначається позитивна тенденція до зростання
виробництва продукції. Середньорічне валове виробництво зернових і зернобобових культур
за 2007-2015 роки становило 117,0 тис. тонн.
Основні напрями та галузі господарської структури району: основний напрямок
виробничої сільськогосподарської спеціалізації району - зерно-м'ясо-молочний з розвиненим
виробництвом винограду, соняшнику, плодів, овочів та риби. З метою збільшення обсягу
вилови водних живих ресурсів 2 підприємства району використовують водойми в режимі
спеціалізованого товарного рибного господарства, які на базі наукового обґрунтування
ведуть лов і вселення у водойми водних живих ресурсів, а також ведуть роботи по
збереженню у водоймах аборигенних видів риби. Вилов риби за 2016 рік складає 1,2 тис. т. В
озеро Ялпуг було випущено 63,0 тони зарибку (у 2015 році - 64,1 тони), в озеро Котлабуг –
57 тон (у 2015 році – 65,9 тон).
Активно розвивається виробництво органічної продукції, збільшуються площі під
круп'яними культурами (рису, проса, ярої пшениці, чечевиці, зеленозерного гороху),
висіваються нові культури. Для виробництва винограду, фруктів та овочів активно
впроваджується система крапельного зрошення (площа 1600 га). Одним з позитивних
чинників поліпшення сільськогосподарського виробництва в районі є збереження
селекційної бази. На 2016 р. - 8 сільгосппідприємств району були атестовані і внесені до
державного реєстру виробників насіння.
За оренду земельних паїв сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році
виплачено 52 млн. грн. (2015 рік - 43 млн. грн.), що становить 3,7 % від вартості орендованих
земель. Заборгованість за оренду земельних часток (паїв) відсутня.
Станом на 01 січня 2017 року поголів’я великої рогатої худоби по всім категоріям
господарств складає 3,9 тис. голів (збільшилось на 8,2 % до аналогічного періоду 2016 року),
в т.ч. корів - 2,1 тис. голови (збільшилось на 8,4 % до 2015 року); свиней - 18,1 тис. голів (0,6
% до 2015 року); овець та кіз - 28,4 тис. голів (збільшилось на 2,2 % до аналогічного періоду
2016 року).
Збирання врожаю сільськогосподарських культур станом на 01.01.2017*
Культура
Зернові та зернобобові
(включаючи кукурудзу)
Соняшник на зерно

Урожайність, ц/га
на 01.01.2017
на 01.01.2016

Зібрана площа
тис. га

Намолочено,
тис. тон

42,6

164,1

38,5

28,7

11,9

19,0

15,9

21,0

* - дані наведені по сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності

За оперативними даними під урожай 2017 року в районі посіяно - 28,3 тис. га озимих
зернових культур, в т. ч: озимої пшениці 17,7 тис. га, озимого ячменю – 10,6 тис. га. Сходи
отримано на всій площі.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В 2016 році освоєно (використано) капітальних інвестицій 85,4 млн. грн. (1649,6 грн.
на одну особу).
Протягом 2016 року в районі не зупинялась робота щодо поповнення бази даних
новими інвестиційними проектами і пропозиціями для створення сприятливого
інвестиційного клімату в прикордонній зоні України. Ведеться пошук та визначення
проектів, направлених на рішення регіональних проблем з пріоритетом в сферах підвищення
ефективності діяльності підприємств, подальшого розвитку малого та середнього бізнесу.
Разом з тим, сьогодні сільське господарство не входить до переліку інвестиційнопривабливих галузей. Недостатня інвестиційна привабливість аграрного сектора є наслідком
фінансової нестабільності, високої фондомісткості продукції, значної кредитної
заборгованості підприємств, високого рівня зношеності основних засобів, низького рівня
продуктивності праці. В середньому по району лише 1% підприємств отримує кредитні
ресурси в банках.
На теперішній час в Ізмаїльському районі розроблені порядка10 бізнес-пропозицій,
що направлені на створення нових робочих місць (холодильний комплекс довгострокового
зберігання плодоовочевої продукції, будівництво промислового сміттєпереробного
комплексу, створення міні-консервного заводу з використанням високоякісного,
економічного обладнання і сучасних технологій у м. Ізмаїл з виробництва томатної пасти,
виробництво та переробка насіння зернових культур, на базі майнового комплексу
Ізмаїльського заводу залізобетонних виробів змонтувати обладнання заводу для глибокої
переробки зерна на біоетанол, корма для тварин, вітал-глюкен та інше, міні-завод з
переробки плат, деталей, вузлів електронного обладнання, створення овочесховища,
створення високорентабельного виробництва з переробки сільськогосподарської продукції та
випуску сухих сублімованих продуктів, будівництво промислового комплексу з переробки
електронних відходів, будівництво свинотоварного комплексу.
Продовжується робота по наступним інвестиційним проектам:
1. Реалізація проекту по комплексу зі зберігання перевалки енергоносіїв (ТОВ
«Еконоватіка»).
2. ФОП Картелян М.І., ведуться роботи по реконструкції приміщень колишньої ферми
у с. Саф’яни по вул. Зелена, 37 під інкубаційний цех, вирощування перепілок у кількості 28
тис. гол. та виробництва яєць. Рік початку реалізації проекту - 2014. Строк реалізації – 3
роки, строк окупності – 7 місяців.
3. Будівництво фотогальванічної електростанції ТОВ «РЕНДЖИ ІЗМАЇЛ» (м. Київ)
на землях Суворівської селищної ради. Рік початку реалізації проекту – 2010. На даний час
проводяться підготовчі роботи. В наявності договір оренди земельної ділянки від 18.05.2016
року, загальною площею 5,8688 га. Попередня вартість проекту близько 12,0 млн. грн.
4. Винзавод на території Озернянської сільської ради. Рік початку реалізації проекту –
2014. Сума інвестицій 4350,0 тис. грн. На даний час є наявності лінія первинної переробки
винних матеріалів, лабораторія, ангар, є під’їзд, ємкісний парк (сховище) виготовлено на
60%. Електропостачання та водопостачання в стадії підключення.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Характеристика - багатоповерхові будинки - відсутні;
- приватний сектор - 19712 одиниць;
Всього населених пунктів - 23, з них газифіковано - 10
Протяжність розподільчих газопроводів - 478,7 км, з них: високого тиску - 113,3 км,
середнього - 151,0 км, низького - 214,4 км.
Опалення закладів соціальної сфери:
- газифіковано закладів соціальної сфери - 14 :
- потребують газифікації чи заміни системи опалення - ____;
- мають пічне опалення 4 філій бібліотек;
- не опалюються , або частково опалюються (електроопалення) - 22– заклади
культури у тому числі 16 публічних бібліотек;
Населені пункти, що мають водогони (протяжність в км) - 149.2 км;
Криниць громадського користування - 6842;
- з них потребують ремонту - 58.
Вивезення твердих побутових відходів
кількість сміттєзвалищ - 17, з них:
- паспортизовані - 12
- кількість вивезених побутових відходів - 4.600 м3
Наявність стадіонів - 2; спортивних майданчиків – 26.
Проблемні питання, що потребують вирішення
Влаштування опалення у закладах культури, перехід котелень соціальної сфери на
альтернативні види палива.
Фінансування з державного бюджету реалізації Програми «Питна вода Одеської області
на період 2010-2020 роки»для забезпечення питною водою 8 населених пунктів району.

ТРАНСПОРТ ТА ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
Характеристика транспортної сфери ШЛЯХОВА МЕРЕЖА
Усього комунальних доріг - 447.8 км, з них:
- з твердим покриттям – 250 км;
- асфальтним покриттям – 250 км;
- ґрунтовим покриттям – 197.8 км;
- потребують капітального ремонту - 220 км;
- витрачено коштів у 2016 році на капітальний ремонт комунальних доріг 2648,4 тис. грн.; на поточний ремонт – 3157,4 тис. грн.

Усього доріг загального користування – 318.7 км, з них: з твердим покриттям - 318.7 км;
асфальтним покриттям – 318.7 км
Актуальні питання
Проблемні питання, що потребують вирішення
Дороги не ремонтувалися поточним (легким капітальним) ремонтом протягом 15-20
років. Практично вся площа покриття всіх доріг місцевого значення потребує ремонту. Крім
доріг майже всі мости потребують капітального ремонту з виконанням робіт по розчистці та
укріпленню русел, підсиленню фундаментів, опор та конструкцій прогонів. На ремонт
автомобільних мостів району необхідно близько 10 млн. грн.
Щодо будівництва нових доріг в Ізмаїльському районі, тривалий час не вирішується
питання будівництва об'їзної дороги навколо с. Броска (дорога державного значення Одеса Рені), яка на даний час пролягає через усе село, створюючи умови для руйнування та
деформації житлових будинків мешканців села.
З 2007 р. в Ізмаїльському районі не було збудовано жодного кілометру нової дороги
загального користування. Будівництво комунальних доріг з твердим покриттям виконується
в основному за рахунок коштів місцевих бюджетів.

ПІДПРИЄМНИЦТВО

№
1

2

3

4

Назва показника
Кількість на обліку
юридичних осіб
фізичних осіб-підприємців
Зареєстровано у поточному році:
юридичних осіб
фізичних осіб-підприємців
Припинено у поточному році
юридичних осіб
фізичних осіб-підприємців
Кількість наданих адміністративних послуг

01.01.2017
4409
1174
3235
90
13
77
132
9
123
5582

В районі діє Програма підтримки малого та середнього підприємництва в
Ізмаїльському районі на 2016-2018 роки (затверджена рішенням районної ради від
15.03.2016 р. № 71-VІІ).
Рішенням Ізмаїльської районної ради від 19.12.2016 р. обсяг фінансування на 2017 рік
по Програмі підтримки малого і середнього підприємництва в Ізмаїльському районі складає
– 100,0 тис. грн.

ГУМАНІТАРНА ТА СОЦІАЛЬНА СФЕРИ
ОСВІТА
Характеристика галузі
Дошкільна освіта
В Ізмаїльському районі функціонує 17 дошкільних навчальних закладів. У
населених пунктах району мешкає 2124 дитини віком від 3 до 6 років. Показник охоплення
дітей віком від 3 до 6 років всіма формами дошкільної освіти становить 91 %, дітей
п’ятирічного віку – 100%. Дошкільні заклади відвідують 1267 дітей (60%).
Забезпечені комп’ютерами 15 дошкільних навчальних заклади, вихід до мережі
Інтернет мають 15 ДНЗ.
Середня вартість харчування дошкільнят становить 28,50 грн. в день.
У районі працює електронна система реєстрації дошкільнят. З моменту початку
роботи електронної реєстрації дітей путівки до ДНЗ отримало 1526 дитини. Станом на
27.03.2017 р. в електронній базі зареєстровано 273 дитини віком від 2 до 6 років. Протягом
2016 року видано 501 путівку.
Загальноосвітні навчальні заклади
Загальноосвітніх навчальних закладів – 19, у тому числі: 3 – навчально-виховні
комплекси: 1- «Загальноосвітня школа-гімназія», 2- «Загальноосвітня школа-дошкільний
навчальний заклад», 15 – загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, 1 – загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів.
У загальноосвітніх навчальних закладах району навчається 5345 учнів у 304 класах.
Крім того 52 учні здобувають загальну середню освіту за заочною формою навчання при 3
загальноосвітніх навчальних закладах у 3 вечірніх класах та 4 групах. 23 учні здобувають
загальну середню освіту екстерном, для 38 хворих дітей організовано індивідуальне
навчання. Середня наповнюваність класів становить 17,5 учнів.
У 2017 році 11 учнів стали призерами обласних предметних олімпіад, що складає 24%
від числа (46) учасників.
У школах працює 18 наукових учнівських товариств, у яких наукову та дослідницьку
роботу проводять 581 учень. У 2017 році 6 учнів - членів Малої академії наук (МАН) стали
дипломантами обласного конкурсу-захисту МАН, 17 учнів відзначені грамотами за активну
участь, 1 учениця посіла І місце в Обласному конкурсі-захисті наукових робіт МАН.
Вартість гарячих сніданків для дітей пільгових категорій на день в середньому
становить 10,66 грн., а для решти учнів 1- 4 класів гарячий сніданок в середньому - 7,30 грн.
в день.
Усі загальноосвітні навчальні заклади району забезпечені комп’ютерною технікою. У
школах функціонує 28 НКК (358 комп’ютера). До мережі Інтернет підключено 19
загальноосвітніх навчальних закладів (100%).
У районі підвозяться 130 учні. Для організації підвезення учнів використовуються 4
шкільні автобуси.
Позашкільні навчальні заклади - 2 (Центр дитячої та юнацької творчості та районна
ДЮСШ, які відвідують 1553 дитини).
У навчальних закладах району працюють 757 педагогічних працівники, з них: 576 –
вчителі шкіл, 152 - вихователі дошкільних навчальних закладів, 17 – керівників гуртків та
секцій позашкільних навчальних закладів.
95 % вчителів загальноосвітніх шкіл району мають повну вищу освіту, 4 % - середню
спеціальну, 1 % - неповну вищу освіту. За кваліфікаційними категоріями педагогічні

працівники поділяються наступним чином: вища кваліфікаційна категорія – 194 педагоги, І
кваліфікаційна категорія – 175 педагогів, ІІ кваліфікаційна категорія – 83 педагогів,
кваліфікаційна категорія «спеціаліст» – 124 педагогів.
Проблемні питання, що потребують вирішення:
- оновлення навчально-матеріальна база закладів освіти;
- плинність кадрів;
- облаштування внутрішніх туалетів у 2 школах;
- капітальний ремонт котельні в Утконосівській ЗОШ
- реконструкція старої школи під ДНЗ в с. Ларжанка;
- завершення будівництва Комишівської ЗОШ;
- будівництво дошкільного навчального закладу в с. Броска;
- заміна застарілої комп’ютерної техніки.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Медична допомога жителям району надається комунальною установою Центральною
районною лікарнею Ізмаїльського району та підвідомчими їй закладам: комунальним
закладом Ізмаїльської районної ради «Інфекційна лікарня» та комунальним закладом
Ізмаїльської районної ради «Ізмаїльський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» та консультативно-діагностичний центр Ізмаїльського району
До структури КУ «ЦРЛ Ізмаїльського району» входять п’ять стаціонарних відділень
та 2 підпорядковані лікарні з 300 кошторисними ліжками, з них:
- кардіологічне відділення ЦРЛ – 40 ліжок;
- отоларингологічне відділення ЦРЛ – 30 ліжок;
- офтальмологічне відділення ЦРЛ – 30 ліжок;
- терапевтичне відділення №1 ЦРЛ – 70 ліжок;
- терапевтичне відділення №2 ЦРЛ – 50 ліжок.
- КЗ «Інфекційна лікарня» – 80 ліжок;
- а також КЗ «Ізмаїльський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 14 амбулаторій, 4 фельдшерсько-акушерських та 5 фельдшерських пунктів.
Рейтинговий показник забезпеченості стаціонарними ліжками складає 57,8 на 10 тис.
населення, що повністю відповідає існуючій потребі населення.
Відділення швидкої медичної допомоги в селах Озерне, Кам’янка та смт. Суворове
передані до комунальної установи «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф» відповідно до рішення Ізмаїльської районної ради від 25.12.2012 р.
№329-VI.
Протягом 2016 року було здійснено обслуговуючих викликів: ППБ Суворово – 3477
викликів, ППБ Озерне – 2340, ППБ Кам’янка – 3303.
Всі лікувально–профілактичні заклади Ізмаїльського району пройшли акредитацію
12.07.2012 р. та отримали першу категорію.
Проблемні питання, що потребують вирішення:
- забезпечення медичним обладнанням лікарняних закладів;
- плинність лікарських кадрів у сільській місцевості;
- недоукомплектування СЛА ЗПСМ та ФАПів транспортними засобами;
- недоукомплектування матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я у
сільській місцевості.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
В Ізмаїльському районі знаходиться біля 17500 домогосподарств. Протягом 2016 р.
8453 сім'ї району звернулись за призначенням субсидії, що на 3883 сім'ї більше, ніж в 2015
році (4570 сімей).
Із загальної кількості звернень
- 3690 заяв на відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого
газу;
- 1882 заяви на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги (первинно);
- 2881 заяв підлягало опрацюванню без звернення громадян (повторно).
Опрацьовано 8453 справи, із них фактично призначено субсидію по 7636 справам або
90,3% та 817 заявникам (9,7 %) не призначено субсидію, так як вартість послуг не перевищує
визначеного обов’язкового платежу сім'ї, в тому числі:
- на придбання твердого палива та скрапленого газу призначено субсидію 2882
заявникам або 78,1%, не призначено 808 заявникам або 21,9 %;
- на житлово-комунальні послуги призначено субсидію 4754 заявникам або 99,8%, не
призначено 9 заявникам або 0,2%.
Заборгованість із виплати субсидій відсутня.
Основні показники
з призначення державних соціальних допомог, пільг та компенсаційних виплат
№ з/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16
2
2.1
2.2
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4

Зміст
Перебуває на обліку одержувачів державних соціальних допомог, чол. в
тому числі :
Допомога при усиновленні дитини чол./тис.грн.
Допомога в зв’язку з вагітністю та пологами чол./тис.грн.
Допомога по догляду за дитиною до 3-х років чол./тис.грн.
Одноразова допомога при народженні дитини чол../тис.грн
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чол../тис.грн.
Допомога на дітей одиноким матерям чол../тис.грн
Тимчасова державна допомога дітям чол./тис.грн
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям чол../тис.грн
Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам чол../тис.грн
Дитячі будинки (в т. ч. сім. типу) прийомна сім’я чол../тис. грн
Одноразова винагорода жінкам “Матерям-героїням” чол.. /тис. грн
Допомога на догляд за інвалідом І-ІІ гр.. внаслідок психічного розладу
чол../тис. грн.
Компенсацій фізичним особам за надання соціальних послуг (з районного
бюджету), чол../тис.грн
Допомоги особам, які не мають права на пенсію чол.. /тис. грн
Компенсація по догляду за інвалідами I групи та престарілими, які досягли
80-річного віку
Виплата щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним особам чол.. /тис.
грн
Призначено субсидій сімей/тис.грн
Призначено субсидій на тверде паливо та скраплений газ сімей/тис.грн.
Призначено субсидій на житлово-комунальні послуги сімей
Виплачено компенсацій громадянам, постраждалим від наслідків
Чорнобильської катастрофи
Компенсаційні виплати за додаткову відпустку та стипендії чол../тис. грн.
Компенсаційні виплати на харчування чол. /тис. грн
Компенсаційні виплати на оздоровлення та шкоду, заподіяну здоров’ю чол.
/тис. грн
Компенсаційні виплати на медичне забезпечення чол../тис. грн.

2016
6438
3/40,4тис.грн.
408/625тис.грн.
127/317,7тис.грн.
2179/37178,3тис.грн.
77/2950,5тис.грн.
1503/9543,00тис.грн.
214/670тис.грн
832/33012,3тис.грн.
478/8179,8тис.грн.
7/823,9тис.грн
3/41,3тис.грн.
43/1032,3тис.грн.
64/137,8тис.грн.
124/1647,7тис.грн
354/82тис.грн.
22/309,1тис.грн.
2882 /7599,5тис.грн.
4754/17301,2тис.грн.
2 особи/12,26 тис. грн.
55 осіб/193,73 тис. грн.
58 осіб/13,65 тис. грн.
13 осіб/29,81 тис. грн.

3.5
4
4.1

Зубопротезування чол./тис.грн.
Санаторно-курортне лікування чорнобильців 1 категорії
Зареєстровано справ пільговиків в Єдиному Державному реєстрі
(ЄДАРП), осіб

3 особи/4,5 тис. грн.
14 осіб/67,88 тис. грн.
14966 осіб
786 ветеранів війни /
3415 дітей війни

Із них ветеранів війни /дітей війни
Нараховано пільг :
-

на ЖКП осіб/ тис. грн.;

-

на тверде паливо та скраплений газ осіб/тис.грн.

-

на зв’язок, установку телефонів, осіб/ тис. грн; ;

-

на проїзд осіб/ тис.грн.

4.2

0/0

- на проведення кап. ремонту інвалідам ВВв осіб./тис.грн.
- на поховання уч. бойових дій та інвалідів ВВв осіб./тис.грн.
4.3

4205 осіб/
3947,3 тис.грн.
951 особа /
1416,4 тис.грн
0/0

Виплачено допомог до 9-го Травня осіб/тис.грн.

0/0
6 осіб / 23,5 тис.грн.
828 осіб/
640,79 тис. грн.

КУЛЬТУРА
Характеристика галузі
Основним місцем проведення інформаційно – просвітницької роботи, організації
культурного відпочинку, розвитку народного мистецтва протягом 2016 року у 23
населеному пункті району стали:
- 22 клубних заклади (14 Будинків культури, 8 клубів);
- 22 публічні бібліотеки;
- 1 музична школа, яка включає 6 філій (контингент учнів – 150 чол.).
Протягом 2016 року в районі активно діяли клубні формування, колективи художньої
самодіяльності:
Період

Клубні формування

2016 рік

201

Колективи художньої самодіяльності
Всього
Носять звання «народний»
36, із них :
Українських – 8, російських - 5,
174
болгарських - 8, молдавських – 6,
змішані - 9

Значна увага в районі приділялась збереженню, розвитку та популяризації народних
промислів. В районі працюють 103 умільця, практично за всіма жанрами народної творчості:
іконопис, бісероплетіння, вишивка, картини маслом, аригамі, роботи з природного матеріалу,
ткацтво, лозоплетіння, робота з кераміки. Рівень майстерності дозволяє їм представляти свої
роботи на районних та обласних виставках, ділитися творчими думками на всіх заходах, які
проводяться закладами культури району протягом року.
Одна з найбільш змістовних та перспективних форм неформального спілкування
людей, задоволення їх інтересів, розвитку творчих, організаторських здібностей особистості
- це клуби за інтересами, яких налічується в районі 26 (17 – при Будинках культури, 9 – при
бібліотеках).
Протягом 2016 року кращі творчі колективи та виконавці району приймали активну
участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міжрегіональних та районних
фестивалях, конкурсах та завжди ставали дипломантами та лауреатами "Гранд - прі"
фестивалів, І,ІІ,ІІІ місця.

В 2016 році організовано та проведено 28 районних фестивалів та свят, проведено
цикл культурно – спортивних свят, фестивалів «Село моє рідне» до Дня сіл. Прийняли участь
у 4-ох міських заходах, 9-ти обласних заходах, 13-ти Міжрегіональних заходах, 13-ти
Міжнародних заходах.
На проведення культурно-масових заходів за рахунок районного бюджету в 2016 р.
витрачено 143,5 тис. грн.
Проблемні питання, що потребують вирішення:
- поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури;
- низький рівень оплати праці працівників культури, зниження престижу цієї
професії та відсутність системи соціального захисту митців;
- обмеженість бюджетних ресурсів, які направляються на розвиток культури;
- гальмування процесу культурної модернізації як наслідок економічні кризи та
політичної нестабільності;
- посилення соціальної байдужості, апатії та агресії;
- охорона та популяризація історичних пам’яток державного та місцевого значення;
відродження спонсорства та меценатства для відновлення та реставрації історичних
пам’яток, забезпечення їхнього утримання у належному стані та постійного догляду;
- розвиток культури національних меншин, збереження їх мови та традицій.
Проблемні питання, що потребують вирішення
- ремонт будівель клубів та будинків культури в сільській місцевості;
- утримання колективів, яким присвоєно звання «народний»;
- поповнення бібліотечного фонду новою літературою;
- встановлення меж пам’яток місцевого значення.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РАЙОНУ
- недостатнє фінансування цільових районних та державних програм;
- соціальні проблеми села – безробіття, трудова міграція;
- відсутність питної води в населених пунктах району;
- зростання цін на енергоносії;
- складна процедура надання земельних ділянок під інвестиційні проекти.
- стан автомобільних доріг міжселищного сполучення;
- збереження будівель закладів культури, розвиток та збереження національних
культур краю;
- низький відсоток охоплення дітей дошкільною освітою;
- застарілий стан транспортної інфраструктури;
- недостатнє ресурсне забезпечення агропромислового комплексу;
- забезпечення медичним обладнанням лікарняних закладів;
- плинність лікарських кадрів у сільській місцевості;
- недоукомплектування СЛА ЗПСМ та ФАПів транспортними засобами;
- недоукомплектування матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я у
сільській місцевості;

Центр надання адміністративних послуг
Адреса Центру: 68600, Одеська обл. м. Ізмаїл, пр. Суворова, 28.
Центр надання адміністративних послуг при Ізмаїльській районній державній
адміністрації (далі - Центр) утворено розпорядженням голови Ізмаїльської районної
державної адміністрації від 07.04.2016р. №173/А-2016 «Про затвердження Положення
центру надання адміністративних послуг при Ізмаїльській районній державній адміністрації
та перелік адміністративних послуг». Робота з прийому суб’єктів звернень розпочалась 19
квітня 2016 року.
Загальна площа приміщення складає 167,4 кв. м. Загальна площа відкритої частини 49,6 кв.м. Зона прийому – 13,8 кв.м. Зона інформування – 7,1 кв.м. Зона очікування – 7,1
кв.м. Зона обслуговування -16,9 кв.м.
Розпорядженням голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від
14.03.2016р. №124/А-2016 затверджено нову структуру. Утворено відділ надання
адміністративних послуг Ізмаїльської районної адміністрації, в якому згідно штатному
розпису працюють 4 особи: 1 начальник відділу та 3 адміністратори та відділ державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців . З органів юстиції дві особи прийняті на посаду
державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та одна особа на
посаду державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Центр надання адміністративних послуг налічує 43 послуги та здійснює діяльність за
принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та видача результатів послуг
здійснюється виключно через адміністраторів Центру. На кожну адміністративну послугу
суб’єктами надання адміністративних послуг розроблені інформаційні технологічні картки.
На офіційному веб-сайті Ізмаїльської районної державної адміністрації (www.izmailrda.odessa.gov.ua) створено і постійно оновлюється рубрика Адміністративні послуги, на якій
можна ознайомитись з інформацією щодо функціонування Центру та з питань отримання
адміністративних послуг.
Адміністраторами Центру надання адміністративних послуг запроваджено роботу
надання громадянам та суб'єктам господарювання безоплатної допомоги у підготовці та
заповненні звернень, форм типових документів, необхідних для отримання адміністративних
послуг, що надаються у Центрі адміністративних послуг. Отримати консультації можна не
лише при особистому зверненні громадян, а й за допомогою телефонного зв’язку. Також за
допомогою телефонного зв’язку громадяни запрошуються до центру для отримання
результату послуги.
Кожної середи в Центрі надання адміністративних послуг при Ізмаїльській районній
державній адміністрації запроваджено роботу Ізмаїльського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, основним завданням якого є
- надання громадянам та суб'єктам господарювання безоплатних консультацій з
правових питань;
- надання малозабезпеченим громадянам, інвалідам, особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах, безоплатної практичної допомоги у складанні та
оформленні документів, необхідних для звернення до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів,
підприємств, організацій та установ щодо реалізації та захисту своїх прав і
законних інтересів.
Середня кількість відвідувачів:
- щоденно- від 20 до 45 осіб.
- за місяць – від 500 до 800 осіб.

Середній час очікування в черзі 10-15 хв.
В період з 19.04.2016 по 30.12.2016р зареєстровано 6286 звернення. Видано 5582
заяви.
Перелік адміністративних послуг, які надаються Центром надання адміністративних
послуг при Ізмаїльській районній державній адміністрацій
1. Державна реєстрація юридичної особи.
2. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.
3. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців.
4. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи
5. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних – осіб
підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про
його закриття.
6. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних – осіб підприємців.
7. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін
до них.
8. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття,
приєднання, поділу або перетворення.
9. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи –
підприємця за її рішенням.
10. Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно інших речових прав на
нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).
11. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно.
12. Реєстрація громадського об’єднання.
13. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.
14. Видача дублікату оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання
та/або статуту.
15. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений
підрозділ громадського об’єднання.
16. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у
складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої
представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського
об’єднання.
17. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети
(цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене
шляхом прийняття повідомлення про утворення.
18. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо
саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності
громадського об’єднання.
19. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного
земельного кадастру.
20. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про
земельну ділянку.
21. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини
земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.
22. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі
в межах територій адміністративно – територіальних одиниць з видачею витягу.
23. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

24. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у
використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно –
правовими актами, з видачею витягу.
25. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру,
допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.
26. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1)витягу з Державного земельного кадастру про:
- землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;
- обмеження у використанні земель;
- земельну ділянку.
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).
3) викопіювань з кадастрової картки (плану) та іншої картографічної документації
27. Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю).
2) наявність у Державному земельному кадастру відомостей про одержання у
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її
цільового призначення (використання).
28. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного
фонду документації із землеустрою.
29. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та
розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.
30. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів землевпорядників.
31. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної
ділянки.
32. Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної родини.
33. Видача посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам».
34. Видача посвідчень ветеранам праці.
35. Видача посвідчень ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
36. Видача довідок про отримання (неотримання) допомоги.
37. Надання дозволу на зміну прізвища дитини.
38. Підготовка висновку про доцільність усиновлення одним із подружжя дитини
другого з подружжя.
39. Видача висновків та підготовка розпоряджень про можливість створення
прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.
40. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
41. Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
42. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України у разі обміну
замість пошкодженого, втраченого або викраденого.
43. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки про досягнення
громадянином 25-і та 45-річного віку.

Т.в.о. голови Ізмаїльської
районної державної адміністрації

П.В. Хаджиков

