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Корабельний район - один з чотирьох адміністративних 

районів міста Миколаєва. Загальна площа району 

становить близько 60,6 квадратних кілометрів. За 

офіційними даними обласного статистичного управління 

в Миколаївській області чисельність наявного 

населення Корабельного району – 77,4 тис. чол. 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради у своїй 

діяльності, керуючись Конституцією України, Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями 

міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського 

голови, іншими нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування, 

протягом 2017 року здійснювала свою діяльність у відповідності до Положення про 

адміністрацію Корабельного району, затвердженого рішенням Миколаївської 

міської ради від 23.02.2017 № 16/32 та регламентом роботи адміністрації району. 

З метою ефективного управління, сприяння забезпеченню збалансованого, 

соціально – економічного розвитку територіальної громади та вирішення нагальних 

питань громадян, адміністрація району протягом 2017 року проводила роботу по 

виконанню міських програм соціально-економічного та культурного розвитку, а 

саме: 

 Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016 – 2018 

роки; 

 Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015 -2018 роки 

 Програма реформування та розвитку житлово – комунального господарства м. 

Миколаєва на 2015 -2019 роки; 

 Комплексна програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки; 

 Комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки; 

 Комплексна програма «Фізична культура і спорт» на 2016-2018 роки;  

 Комплексна програма «Молодь» на 2016-2018 роки; 

 Міська комплексна Програма «Сприяння оборонної та мобілізаційної готовності 

м. Миколаєва» на 2013 -2017 роки; 

 Програма сприяння діяльності правоохоронних органів на території м. 

Миколаєва на 2017 – 2019 роки;  

 Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки; 

 Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. 

Миколаєва на 2017– 2019 роки; 

 Програма правової освіти населення в м. Миколаєві; 

 Положення про застосування антикорупційних завдань та заходів Миколаївської 

міської ради на 2017 -2018 роки; 

 Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м. Миколаєві на 

2017 -2018 роки Програма; 

  «Громадський бюджет м. Миколаєва на 2017 -2020 роки».  
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Рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/26 "Про 

міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік" (зі змінами та 

доповненнями) адміністрації Корабельного  району Миколаївської 

міської ради, як головному розпоряднику коштів, на виконання наданих 

повноважень було передбачено  46 млн.  109 тис.  107 грн. 

1 – у сфері житлово-комунального господарства – 38 млн. 408 тис.616 грн. 

2 – у сфері соціального захисту населення – 37 тис.600 грн. 

3– у сфері культури, фізкультури і спорту та молодіжні заходи –  

133 тис.664 грн.  

4 – у сфері оборонної роботи та охорони правопорядку – 300 тис.788 грн. 

5- громадські роботи –  

279 тис. 649, 78 грн. 

6 –управління у сфері місцевого самоврядування –  

6 млн. 948 тис.789,6 грн. 

 

Видатки - 45 млн. 221 тис. 546,49 грн.: 
1 - видатки у сфері житлово-комунального господарства – 37 млн. 622 тис. 436 

грн. 

2 – видатки у сфері соціального захисту населення – 32 тис. 400 грн. 

3 – видатки у сфері культури, фізкультури, спорту та молодіжні заходи – 133 тис. 

643,1грн.  

4 – видатки у сфері оборонної роботи та охорони правопорядку –300 тис. 788 грн. 

5 - громадські роботи – 279 тис. 057,56 грн. 

6 – управління у сфері місцевого самоврядування – 6 млн. 853 тис.221,93 грн. 

За 2017 рік укладено 418 угод, а саме: 

- з питань комунального господарства -319; 

- з питань діяльності адміністрації – 66 ; 

- з питань комунікації та ЗМІ - 5; 

- з питань організації культурно – масових заходів – 28. 
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У сфері житлово-комунального господарства 

На виконання заходів у сфері житлово-комунального господарства на 2018 

рік було передбачено бюджетних коштів на суму 38 млн. 408, 6 тис. грн., освоєно 

протягом 2018 року – 37 млн. 622,4 тис. грн.  

Значна кількість мешканців району проживає у приватних будинках, кількість 

яких становить понад 11,4 тис. приватних садиб.  

Житловий фонд Корабельного району — це 249 житлових будинків міської 

громади, ЖСК та ОСББ. Їх обслуговують чотири житлово-комунальних підприємства - 

КП ДЕЗ „Океан”, КП ДЕЗ „Пілот”, КП ДЕЗ „Корабел”, КЖЕП № 24 та 2 

спеціалізованих комунальних підприємства – КП «СКП «Гуртожиток» та КП «Обрій - 

ДКП». 

Протягом 2017 року: 

- проведено засідань тендерного комітету – 323. 

- усього оголошень про результати проведення 

процедури закупівель – 11 (з них оголошень про 

результати, які відмінені чи визнані такими, що не 

відбулись цілому) – 4; 

- усього проведено процедур закупівель з урахуванням частин предмета 

закупівлі (лотів) – 11 (з них процедури закупівель відмінені чи визнані 

такими, що не відбулись за частинами предмета закупівлі (лотів) - 0; 

- кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів для участі у 

процедурах закупівлі - 30;  

- кількість пропозицій конкурсних торгів, у тому числі за частинами предмета 

закупівлі (лотами) - 30 (з них відхилені пропозиції - 13); 

- кількість учасників переможців – 10 (з них з вітчизняними суб’єктів 

господарювання); 

- кількість укладених договорів – 10 (з них з вітчизняними суб’єктів 

господарювання). 

 

За 2017 рік відповідно до ст. 2, 10 Закону України «Про публічні закупівлі» в 

системі електронних закупівель «ProZorro» опубліковано: 

- звіти про укладені договори, які дорівнюють або перевищують 50 000 грн. у 

кількості 101 од. 
- звіти про виконані договори (виконанні або розірвані) у кількості 69-х од. 

 - повідомлення про внесення змін до договорів у кількості 42-х од. 

 

З метою утримання територій у належному стані, їх 

санітарного очищення, збереження об’єктів 

загального користування та створення сприятливих 

умов для життєдіяльності територіальної громади 

міста Миколаєва 25.03.2017 року у рамках міської 

весняної акції «Весняна толока»» та 27.10.2017 року 

до Дня визволення України від фашистських 

загарбників відбулися суботники з благоустрою та 

санітарного очищення території району. 
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З метою благоустрою району постійно, 

згідно графіку, здійснювалось 

прибирання магістральних доріг, а саме: 

пр. Богоявленський, пр. Корабелів, вул. 

Океанівська, вул. Металургів, вул. 

Новобудівна та зупинок громадського 

транспорту.  

За 2017 рік викошено 376799 кв.м на 

суму 339,901 тис. грн. 

Проведено 33 рейди з дотримання Правил благоустрою, санітарного 

утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у м. Миколаєві. Складено 

180 протоколів про адміністративне правопорушення. Власникам домоволодінь 

було надано 459 приписів щодо необхідності усунення порушень у відповідності 

до вказаних Правил. 

Відповідно до Порядку використання комунальним підприємством Миколаївської 

міської ради «Центр захисту тварин» бюджетних коштів на регулювання 

чисельності тварин гуманними методами у м. Миколаєві на території Корабельного 

району було проведено роботи з відлову безпритульних тварин для вжиття заходів 

з їх стерилізації та визначення стану агресивності тварини або виявлення 

небезпечного захворювання. У 2017 році було відловлено 141 безпритульну собаку.  

Виконано поточний ремонт 

контейнерних майданчиків: пр. 

Корабелів, 8, 20/1, пр. Богоявленський, 

325/4, 334, вул. Коротка, 20, вул. 

Торгова, 203-а, вул. О. Ольжича, 7-а (1-

й, 7-й під’їзди), вул. Вокзальна, 55, 59, 

вул. 295-ї Стрілецької дивізії. 91, вул. 

Янтарна, 67, вул. Знаменська, 39 на 

суму 305,480 тис. грн. 

Виконано поточний ремонт дренажних споруд: 

вул. Фонтанна, вул. О. Ольжича, 5-в, пр. 

Богоявленський, 323/2, 325/4, 327/2, вул. 

Національної гвардії від вул. Торгової до буд. № 

10 по вул. Патона на суму 341,121 тис. грн. 

Виконано поточний ремонт каналізаційної 

мережі по пров. Зимовому на суму 115,999 тис. 

грн.  
Здійснено підбір трупів тварин у кількості 192 од. 

на суму 112,748 тис.грн.  

Виконано поточний ремонт малих 

архітектурних форм (лавки, урни, інформаційні 

таблички) у кількості 139 од. на суму 199,996 

тис. грн. 
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Адміністрація Корабельного району протягом 2017 року уклала договори з 

Корабельним районним центром зайнятості: №140317100200014 від 02.10.2017, 

№140317110100017 від 01.11.2017, №140317120100019 від 01.12.2017 про 

організацію та проведення оплачуваних громадських робіт з благоустрою території 

Корабельного району. Протягом 2017 року до громадських робіт було залучено 

75 осіб.  

У 2017 році виконано: 

поточний ремонт внутрішньоквартальних 

проїздів по вул. О.Ольжича, 7-а, вул. Океанівській, 8, 

10, вул. Знаменській, 51, вул. Вокзальній, 61 – 

2150 кв.м на суму 972,705 тис.грн.; 

капітальний ремонт внутрішньоквартальних 

проїздів по пр. Богоявленському, 323/2, 323/3, 325/1, 

327/1, 327/2, 340/1, 340/2, вздовж СКПБ «Водолій» та 

БК «Металург», пр. Корабелів, 10-б, 20/1, 20/2, 20/3 – 

12190 кв.м на загальну суму 7918,329 тис.грн.  

Виконано поточний ремонт доріг - 4239,2 кв.м. на 

суму 1169,673 тис.грн. за адресами: вул. 

Тернопільська, вул. Ольшанців від № 69 до вул. 

Уральської, узбіччя по вул. Національної Гвардії, 

вул. Гагаріна, вул. Лиманська, вул. Братська на 

перехресті з вул. Лиманською, вул. Безіменна від ТЦ «Таврія-В» у бік військової 

частини, пр. Корабелів, 7 пров. Лесі Українки біля буд. № 28, вул. Кобзарська на 

перехресті з вул. Княжа. 

Виконано капітальний ремонт доріг за 

адресами: пров. Фруктовий, вул. Чехова, вул. 

Приміська, пров. 1-й Братський, пров. 3-й 

Братський, вул. 2-а Козацька, вул. Єсеніна від 

вул. Степової до № 77, вул. Рильського від вул. 

Ольшанців до вул. Торгової, вул. Металургів від 

вул. Національної гвардії до вул. Леваневського, 

вул. Братська від № 90 до пров. 3-й Братський, 

вул. Зенітників від пр. Богоявленського до кладовища, вул. З. Космодем’янської від 

вул. Льотчиків до пров. Колективного, пров. Херсонський – 24495 кв.м на 

загальну суму 12934,851 тис. грн. 

Поточний ремонт тротуарів виконано від пр. Богоявленського вздовж ТЦ 

«Таврія-В» до житлового масиву, вул. Рибна 

від вул. Ольшанців до вул. Сагайдачного, вул. 

Національної Гвардії (встановлення 92 од. 

сигнальних стовпчиків), вул. Кобзарська від 

пр. Богоявленського до вул. Ушакова (парний 

бік), вул. Рильського вздовж ЗОШ № 40, вул. 

Океанівська, 8, 10, по пр. Богоявленському, 

323/3, 325/1, 327/1, 327/2, вул. Океанівській, 34 

– 2584,7 кв.м на суму 1499,219 тис. грн. 
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Виконано капітальний ремонт тротуарів за адресами: пр. Корабелів, 10-б, 

вул. Райдужна, 36, 38, вул. Балтійська від вул. Рильського до № 318 по пр. 

Богоявленському, пр. Богоявленський, 340/1, 340/2, Об’їзна дорога від вул. Волкова 

до вул. Приозерної, вул. Торгова від вул. Львівської до Об’їзної дороги – 4582,8 

кв.м на суму 2878,516 тис. грн. 

 

У 2017 році виконано ремонт дитячих майданчиків:  

поточний ремонт майданчиків за адресами: пр. Корабелів, 12-б, вул. Океанівська, 

35-37, вул. Знамянська, 39 пр. Богоявленський, 325, 327 (встановлення спортивних 

тренажерів) та поточний ремонт спортивного майданчика по вул. Глінки, 3 на 

суму 381, 922 тис. грн; 

капітальний ремонт 

дитячих майданчиків по 

вул.О. Ольжича 5Б, 107, 109, 

вул.Райдужна, 43, 45, 

пр.Корабелів, 6, 8  

капітальний ремонт 
спортивного майданчика по 

вул. Океанівська, 34, виконано на 

суму 1560,104 тис. грн.  

У 2017 році було завершено 

будівництво дитячого спортивно-

ігрового комплексу "Лінкор" на 

території містечка "Корабельний" по 

пр. Богоявленському, 325, 327. 

Завершено благоустрій території 

для створення містечка спорту 

«Корабельний» в районі спортивного 

комплексу «Водолій» за адресою: пр. 

Богоявленьский, 325, 327. 

Під час проведення ремонту 

мереж зовнішнього освітлення 

було влаштовано 273 світлоточки 

на суму 1434,440 тис. грн. за 

адресами: 

- вул. Липова, пров. Супутників, 

вул. Горіхова, вул. Ходирєва - вул. 

Ольшанців, пров.1-й Молодіжний, 

вул. Дружби, пров. Вільний, пров. 

Боплана, вул. Приозерна від пр. 

Богоявленського до вул. Ударної, 

вул. Новаторів, вул. Декоративна, вул. Академіка Патона № 1-36 від перехрестя 

вул. Національної гвардії та вул. Торгової, вул. Львівська від вул. Торгової до вул. 

Каховської, вул. Львівська від вул. О. Вишні до вул. Г. Сагайдачного, вул. 

Львівська від вул. Янтарної до вул. Торгової, вул. Костя Гордієнка, пров. Толстого, 
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вул. Генерала Шепетова, вул. Сахарова, вул. Рябінова, вул. Відродження, від пр. 

Богоявленського («ТЦ Таврія В») до дачних ділянок мкр. Широка Балка. 

 

У 2017 році проведено 4 засідання міжвідомчої комісії з розгляду питань 

щодо відключення окремих приміщень від мереж централізованого опалення 

та гарячого водопостачання. Розглянуто 4 звернення громадян. Видано 2 дозволи 

на індивідуальне опалення та 2 дозволи на улаштування газової колонки. 

Відповідно до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 27.09.2017 № 821 

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 

24.07.2009 № 1571 “Про надання погоджень при переведенні окремих квартир у 

багатоквартирних житлових будинках на влаштування автономних систем 

опалення та гарячого водопостачання” із змінами та доповненнями, починаючи з 

27.10.2017 засідання міжвідомчої комісії не проводились.  

5 січня 2017 року у приміщенні адміністрації 

Корабельного району відбулось засідання районного 

штабу по боротьбі зі сніговими заметами, ожеледдю 

та іншими наслідками стихійних явищ. У ході 

засідання штабу було обговорено питання щодо 

погіршення погодних умов на території міста 

Миколаєва. За результатами засідання було прийнято 

відповідні рішення. 

З метою ліквідації наслідків снігопаду та 

забезпечення безперебійного руху автотранспорту на 

автодорогах та вулицях Корабельного району, 

адміністрація Корабельного району м. Миколаєва 

впродовж 7- 10 січня 2017 року спільно з 

підприємствами та організаціями району та міста - 

ТОВ «МСП Ніка-Тера», ДП «НАРП», ПП «СТЕГ», 

КП «Обрій - ДКП», ТОВ «УСО», КП «ЕЛУ автодоріг», ТОВ «Миколаївзеленгосп» 

та житлово-комунальними підприємствами району цілодобово проводили роботи 

щодо ліквідації наслідків снігопаду. 

З метою впровадження попереджувальних заходів 

щодо можливих надзвичайних ситуацій та недопущення 

випадків переохолодження людей у зимовий період, 

адміністрація Корабельного району провела організаційну 

роботу та відкрила пункт обігріву для громадян, які з 

різних причин залишилися без визначеного місця 

проживання, за адресою: пр. Жовтневий, 285 (біля 

крамниці «Валентина»). Пункт обігріву функціонував при 

пониженні температури нижче – 5С з 8.00 до 18.00. 

 
У 2017 році виконано улаштування нових зупинок 

громадського транспорту: 

вул. Прибузька, 87, зуп. «Станція юннатів»; 

вул. Прибузька, зуп. «вул. Лиманська»; 
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вул. Степова, зуп. «ПМК»; 

вул. Степова, зуп. «вул. Волкова»;  

вул. Рибна, зуп. «Профілакторій» – на суму близько 380 тис. грн. 

 

На території району ліквідовано несанкціоновані звалища сміття загальним 

обсягом 3324 куб. м на суму 316,567 тис. грн.  

Виконано роботи з вивезення опалого листя, гілок дерев об’ємом 7076 куб.м на 

суму 287,568 тис.грн. Виконано роботи з санітарного очищення району на суму 

155,325 тис.грн. 

З метою запобігання загострення стану здоров'я людей, хворих на алергію, 

у вегетаційний період алергенних рослин, адміністрацією Корабельного району 

підготовлено інформаційно-роз’яснювальні матеріали про необхідність ліквідації 

карантинних організмів. На сторінках сайту адміністрації, порталі міської ради та 

Інтернет - видань регулярно оприлюднювались статті про необхідність ліквідації 

карантинних рослин та відповідальність за невжиття вказаних заходів. 
Протягом травня-червня 2017 року спільно з головним управлінням 

Держпродспоживслужби у Миколаївській області виявлено основні осередки 

проростання карантинного бур’яну. Силами підрядного підприємства ФОП 

«Кущ Є.В.» було викошено амброзію на наступних територіях: 

- вул. Торгова – 350 м²; 

- вул. О. Ольжича – ріг вул. Тернопільська – 200 м²; 

- пустир за ЗОШ № 48 – 400 м²; 

Силами громадських працівників протягом вегетативного періоду карантинних 

рослин регулярно проводились роботи по видаленню виявлених джерел 

проростання. Спільно з представниками головного управління 

Держпродспоживслужби проведено рейди у приватному секторі Корабельного 

район, а саме: 

- вул. О. Ольжича; 

- вул. О. Вишні; 

- вул. Торгова; 

- вул. Фонтанна; 

- вул. Ольшанців; 

- вул. Янтарна; 

- вул. Космонавта Волкова; 

- вул. Лесі Українки; 

- вул. Приозерна; 

- вул. Прибузька; 

- вул. 295-ї Стрілкової Дивізії; 

- вул. Знаменська. 

В ході проведених рейдів було роздано близько 500 інформаційних листівок, 

видано більше 200 попереджень про необхідність видалення карантинних 

рослин. Складено близько 10 адміністративних протоколів за несвоєчасне 

видалення карантинних рослин. 
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Також адміністрацією Корабельного 

району було організовано суботник з 

ліквідації карантинних рослин, до якого було 

залучено КП ДЕЗ «Океан», КП ДЕЗ 

«Корабел», КП ДЕЗ «Пілот», КЖЕП-24, ФОП 

«Кущ Є.В.», ТОВ «Миколаївзеленгосп», 

ДЮСШ № 5, ОСББ «Янтарна, 67». В ході 

суботника було викошено карантинні 

рослини на наступних територіях: 

- вул. Приміська – ріг пр. Богоявленського; 

- перегін (обидві сторони); 

- вул. Самойловича від пр. Богоявленського до переїзду; 

- пустир за ЗОШ № 48; 

- вул. Торгова (торгова площа); 

- Сквер «Богоявленський»; 

- Сквер біля ОСББ «Янтарна 67». 

Станом на 01.01.2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

нове будівництво водогону по вул. Відродження у Корабельному районі м. 

Миколаєва. В стадії розроблення проектно-кошторисна документація на 

будівництво каналізаційних мереж та насосної станції у мкр. Широка Балка 

(східна частина). 

 

У сфері організаційно – правових питань та забезпечення реалізації 

власних повноважень 

За 2017 рік документообіг адміністрації Корабельного 

району складає 4572 листа:  

2211 листів (звернень) від підприємств, організацій і установ  

2361 лист вихідної документації, з них контрольних – 396,  

на постійному контролі знаходяться 49 листів.  

Звернень депутатів – 87.  

Запитів на інформацію, згідно Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» - 28.  

 

Протягом 2017 року прийнято до виконання 114 рішень та доручень 

Миколаївської міської ради, 63 рішення виконкому Миколаївської міської ради 

та 95 розпоряджень міського голови, з них 

81 – контрольний, доручень апаратної 

наради – 15. На постійному контролі 

знаходяться 39 рішень та розпоряджень.  

Головою адміністрації прийнято 

202 розпорядження, з них: 

- зняття з обліку – 1; 

- погодження прийняття до експлуатації – 29; 

- з питань цивільного захисту – 12; 



 11 

- з питань громадської безпеки, мобілізаційної та оборонної роботи – 12; 

- з питань діяльності адміністрації – 68; 

- з питань надання матеріальної допомоги на поховання -54; 

- з питань благоустрою – 26. 

Протягом 2017 року під головуванням голови адміністрації проведено 16 

апаратних нарад. На нарадах було розглянуто 47 актуальних питань 

життєдіяльності громади Корабельного району.  

Станом на 30.12.2017 року до адміністрації Корабельного району надійшло та 

було розглянуто 1435 звернень громадян, з них:  

- письмових звернень – 1348; 

- усних звернень – 12. 

- особисті прийоми – 75. 

За результатами розгляду : 

- вирішено позитивно – 791; 

- відмовлено у задоволенні – 0; 

- дано роз’яснення – 608; 

- направлено за належністю – 25. 

 

Особистий прийом громадян 

головою адміністрації та його 

заступниками здійснювався згідно 

з графіком.  

 23 травня 2017 року голова 

адміністрації О.М. Цуканов провів виїзний 

прийом громадян у мкр. Широка Балка у 

приміщенні міської станції юних натуралістів 

(вул. Прибузька, 83) із залученням керівників 

служб району та посадовців адміністрації 

Корабельного району. Звернулось 7 громадян. 

25 жовтня 2017 року відповідний прийом 

громадян відбувся у приміщенні 

загальноосвітньої школи № 49. Звернулось 2 

громадянина. 

До адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради надійшло 

107 звернення громадян з виконавчого комітету Миколаївської міської ради, 18 

звернень з Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської 

міської ради, 7 звернень з обласної Державної адміністрації. 

Індивідуальних звернень надійшло 1290, анонімних – 6, колективних – 139 

(2736 підписів). 

У зверненнях, які надійшли до адміністрації протягом року, домінують 

питання стосовно отримання матеріальної допомоги на лікування та поховання, 

проблем сфери комунального господарства (ремонт доріг, відновлення 

зовнішнього освітлення вулиць, кронування та знесення дерев, вивезення сміття, 

оформлення самочинних побудов), отримання посвідчень членів багатодітних 

родин, оздоровлення дітей пільгових категорій.  

Усі заяви розглянуто та взято на контроль. 
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Відділами та службами адміністрації розглянуто 1488 питань:  

- матеріальної допомоги – 281; 

- соціального захисту – 1; 

- комунального господарства – 172; 

- сім’ї, молоді, культури та спорту – 417; 

- опіки – 16; 

- забезпечення дотримання законності – 22; 

- кронування та знесення дерев – 72; 

- оформлення будівель – 29; 

- робота комунальних служб – 45; 

- санітарного стану – 17; 

- ремонту доріг – 157; 

- електропостачання – 38; 

- опалення, газопостачання – 28;  

- водопостачання та водовідведення – 6; 

- транспорту та зв’язку – 8; 

- праці і заробітної плати – 2; 

- діяльності місцевих органів виконавчої влади – 1;  

- діяльності органів місцевого самоврядування – 3;  

- ангарної політики і земельних питань – 4; 

- житлової політики – 3; 

- освіти– 1; 

- інші – 165. 
 



 13 

Протягом 2017 року були розглянуті звернення таких верств населення : 

- пенсіонерів – 263; 

- робітників – 7; 

- безробітних – 16; 

- підприємців – 5; 

- працівників бюджетної сфери – 2; 

- державний службовець – 1;  

- інших – 996.  

 Основні категорії громадян, які звернулися протягом 2017року до 

адміністрації Корабельного району : 

- багатодітні сім’ї – 268; 

- інваліди 1,2, 3 груп – 74 (5+33+36); 

- дитина війни – 7; 

- учасники війни – 5; 

- одинокі матері – 1; 

- особа, що потерпіла від 

Чорнобильської катастрофи – 9;  

- учасник ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС – 2; 

- інвалідів ВВВ – 2; 

- ветеран праці – 6;  

- дитина-інвалід – 1;  

- дитина – 3;  

- переселенці – 19;  

- учасник АТО – 11; 

- учасник бойових дій – 2;  

- інші – 880.  

Протягом 2017 року відпрацьовано 1424 звернень, знаходяться на 

додатковому контролі 7 звернень. 

СТАН  

РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН В АДМІНІСТРАЦІЇ КОРАБЕЛЬНОГО 

РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Показники 2016 2017  

Кількість % Кількість % 

Надійшло звернень всього: 1407  1435  

З них:     

вирішено позитивно 679 48,26 791 55,12 

роз’яснено  675 47,97 608 42,36 

відмовлено у задоволені 1 0,07 0 0 

направлено за належністю відповідно до ст. 5, 

7 Закону України «Про звернення громадян» 
25 1,78 25 1,74 

Надійшло звернень від:     

інвалідів 100 7,11 74 5,16 

учасників ВВВ, інвалідів армії, інвалідів ВВВ, 

учасників бойових дій 
7 0,5 9 0,6 

багатодітних сімей 195 13,86 268 18,67 

одиноких матерів 6 0,43 1 0,07 

пенсіонерів 305 21,67 263 18,33 

Прийнято звернень на особистому прийомі 

голови адміністрації та його заступників  
90 6,4 75 5,23 

Основні питання які порушуються у 

зверненнях: 
1454 1488 

комунального господарства 553 39,3 564 37,9 

соціального захисту населення  291 20,68 282 18,95 

сім’ї, дітей, молоді, тендерної політики 346 24,59 417 28,02 

опіки  13 0,92 16 1,07 

забезпечення законності, дотримання 

правопорядку 
50 3,55 22 1,47 
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Протягом 2017 року відділом Державного 

реєстру виборів проведено 12 періодичних 

поновлень бази даних Реєстру виборців, під час 

якого опрацьовано записів відомостей 

періодичного поновлення – 6750, з них включено 

до Реєстру – 604 виборця, внесено зміни до реєстру 

– 3778, виправлено неточностей - 189. Опрацьовано 

звернень виборців – 144, включено 18- літніх – 505 

осіб, зареєструвалися – 1652 особи. Знищено 1112 

записів, термін зберігання яких закінчився. Опрацьовано звернень інших відділів – 

792. Знято з реєстрації – 2389 виборців. 

Протягом 2017 року: 

сформовано пошукових запитів – 2053; 

сформовано технологічних звітів –950; 

видано 449 наказів начальника відділу, а саме: 

- внесення записів про виборців до бази даних Реєстру (72 накази); 

- внесення змін до персональних даних Реєстру (106 наказів); 

- зміна виборчих адрес виборців за зверненнями інших відділів ведення 

(171 наказ); 

- внесення службової відмітки про вибуття (39 наказів); 

- зміна місця народження виборців відповідно до змін адміністративно-

територіального устрою України (1 наказ). 

- зміна виборчої адреси при змінах у геонімах (перейменування вулиць) (1 

наказ) 

- знищення запису Реєстру, відповідно до ч.5 ст.17 Закону України «Про 

Державний реєстр виборців» (55 наказів); 

- знищення записів про осіб, що не є виборцями (1 наказ); 

- усунення кратних включень (3 накази) 

Відповідно до вимог Розпорядника реєстру, з метою підвищення правової 

освіченості працівників Державного реєстру виборців та покращення їх 

практичних навичок, проводиться щомісячне обов’язкове тестування працівників 

відділів ведення за тестами: 

 нормативно-правові акти; 

 Закон України «Про Державний реєстр виборців»; 

 робота в АІТС ДРВ; 

 операційна система Microsoft Windows XP; 

 офісний додаток Open Office.org; 

 тест для керівників та адміністраторів безпеки ОВ ДРВ. 

Протягом звітного періоду працівники відділу успішно пройшли тестування 

за всіма тестами. 

Протягом всього періоду здійснювалося ведення картографічного обліку 

виборчих дільниць. Результати роботи щомісяця оновлюються на порталі 

Державного реєстру виборців https://www.drv.gov.ua/ та сторінці відділу на сайті 

адміністрації https://corabeldistr.mkrada.gov.ua 

 

https://www.drv.gov.ua/
https://corabeldistr.mkrada.gov.ua/
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Протягом року здійснювалося ведення програмними засобами адресного 

регістру Корабельного району м. Миколаєва. На теперішній час до адресного 

регістру внесено 277 геонімів (проспектів - 2, вулиць - 168, провулків – 101, 

площа – 1, п’ять геонімів без визначення типу (приміщення маяку, залізнична 

станція, садівниче товариство тощо) та 11430 будинків, в яких зареєстровані 

виборці. 

 

Станом на 1 січня 2018 року : 

 виборців у районі – 65940 осіб, з них мають виборчу адресу – 63569 осіб; 

 без виборчої адреси — 2371 особи. 

 

У базі даних Державного Реєстру виборців по району значиться: 

 померлих – 5147 осіб ; 

 скасовано громадянство України – 8 осіб; 

 недієздатних – 38 осіб; 

 неспроможних самостійно пересуватися — 352 особи. 
 

І Н Ф О Г Р А Ф І К А  
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Забезпечення відкритості діяльності адміністрації Корабельного району 

Миколаївської міської ради 

З метою проведення правороз’яснювальної роботи  

серед громадян Корабельного району м. Миколаєва 

протягом 2017 року проведено 15 «гарячих» 

телефонних ліній, а саме: «Про законодавчі засади 

Порядку створення ОСББ», «Про соціальну реабілітацію 

громадян, умовно - достроково звільнених з місць 

позбавлення волі», Про Порядок призначення опіки та 

піклування над дітьми–сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування; «Про правові 

наслідки позбавлення батьківських прав»; «Про порядок 

отримання посвідчень «Батьків з багатодітної сім’ї» та «Дитина з багатодітної 

сім’ї», «Про порядок звернення виборців до відділу ведення Державного реєстру 

виборців з питань уточнення своїх персональних даних» «Про адміністративну 

відповідальність за вчинення правопорушення», «Про права громадян у 

відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації»; «Про 

відповідальність громадян за неналежне утримання зелених насаджень в м. 

Миколаєві»; «Про організацію літнього оздоровлення дітей з соціально-

незахищених сімей». Всього звернулось 12 осіб.  

Протягом звітного періоду (щовівторка) відбувалась «гаряча лінія» з питань 

забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення до 

органів місцевого самоврядування. Звернулось 16 осіб.  

З метою проведення роз’яснювальної роботи щодо діючого 

антикорупційного законодавства та у межах плану правового навчання апарату 

адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради 20 лютого 2017 

року відбулось навчання апарату адміністрації з наступного питання: «Про 

порядок е -декларування про доходи і зобов’язання фінансового характеру за 

2016 рік відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». 

20 вересня 2017 року відбулось навчання апарату адміністрації з наступних 

питань: 

- Про основні норми Положення щодо застосування антикорупційних завдань 

та заходів Миколаївської міської ради на 2017 -2018 роки (розпорядження 

міського голови від 29.08.2017 № 277р); 

-  Про загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування (наказ НАУПДС від 05.08.2016 № 158). 

Серед працівників адміністрації за 2017 рік фактів корупційних діянь не 

виявлено. Щороку кожна посадова особа адміністрації ознайомлюється під підпис 

з основними положеннями та вимогами Закону України «Про запобігання 

корупції» із занесенням до особової справи.  

З метою сприяння реалізації інститутами громадянського суспільства 

власних заходів та залучення громадян до активної співпраці 31 січня 2017 року 

адміністрацією району було проведено «телефонну гарячу лінію» - «Про нові 

форми взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування». З метою 

підвищення ефективності діяльності ОСН у сфері дотримання законодавства та 

роз'яснювальної роботи серед мешканців району щодо переваг створення органів 
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самоорганізації населення, інформацію з правових питань розташовано на веб - 

сайті адміністрації у розділі «Правова освіта». Адміністрацією постійно 

проводиться моніторинг змісту звернень ОСН. Протягом звітного періоду до 

адміністрації звернень від будинкових комітетів не надходило.  

27 травня 2017 року у мкр. Ш.Балка м. Миколаєва відбулись локальні 

громадські слухання з питань транспортного забезпечення мешканців мікрорайону. 

У громадських слуханнях взяли участь заступники голови адміністрації Валентин 

Красножон, Алла Луцька.  

З метою забезпечення прозорості та відкритості в діяльності органів 

місцевого самоврядування, реалізації права кожного на доступ до публічної 

інформації, у приміщенні адміністрації постійно оновлювались просвітницькі 

матеріали на інформаційних стендах: «Це потрібно знати кожному», «Вікно – в мир 

дитинства», «Інформація», «Соціокультурна карта Корабельного району», 

«Адміністрація Корабельного району інформує», а саме: «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", «Пам’ятка 

демобілізованим учасникам АТО», «Легалізація заробітної плати – одне з 

пріоритетних завдань ДФС», «Захист трудових прав дітей», «Стань військовим 

за контрактом», «Кампанія Декларування – 2017! Основні питання та відповіді», 

«Соціальні виплати. Що нового?», «До уваги отримувачів пільг!», «Про заходи для 

демобілізованих військовослужбовців», «Чому потрібна децентралізація?», «Права 

та обов’язки громадян у зв’язку із запровадженням ЄС безвізового режиму для 

України». 

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та 

відповідно до постанови КМУ від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення 

про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» 

інформація оприлюднюється та постійно оновлюється на веб - сайті адміністрації 

Корабельного району, порталі міської ради, порталі відкритих даних – Data.gov.ua 

у мережі Інтернет, а також використовуються місцеві засоби масової інформації 

(газета «Вечерний Николаев», КП ТРК «МАРТ», ТРК «НІС - ТВ», ТРК «Сатурн»). 

На веб - сайті адміністрації діє сторінка «Запит на інформацію» та постійно 

оновлюються інформаційні матеріали на сторінках «Правова освіта», «Очищення 

влади», «Мешканцям району». 

 

Протягом 2017 року до адміністрації надійшло запитів на публічну 

інформацію, а саме: від юридичних осіб - 28 , від фізичних осіб - 7. На запити 

було надано відповіді у строки згідно з діючим законодавством. Розглянуто 87 

звернень від депутатів міської ради.  
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На сторінках веб – сайту адміністрації, Інтернет-порталі Миколаївської 

міської ради та у Facebook висвітлювались важливі події, які відбувались в районі, 

а також робота відділів, управління та служби адміністрації.  

З метою широкого обговорення актуальних суспільних проблем на веб – 

сайті адміністрації діє сторінка «Електронна приймальня». Протягом 2017 року 

надійшло 20 електронних звернень від громадян. Відповіді було надано 

відповідно до діючого законодавства. Щодня до відділу громадських зв’язків 

міської ради надається експрес – інформація про проведення публічних заходів в 

районі та роботи відділів та служб адміністрації. Місцевими телеканалами ТНК 

"НИС-ТВ", КП ТРК «МАРТ» та газетою «Вечерний Николаев» висвітлювались 

головні події життєдіяльності громади Корабельного району. Станом на 

01.01.2018 цільові кошти з місцевого бюджету у сумі 135 тис. грн. згідно з 

договорами зі ЗМІ, використано у повному обсязі. 

 

Протягом другого півріччя 2017 року у Корабельному районному суді м. 

Миколаєва розглядалися цивільні справи за позовами адміністрації Корабельного 

району Миколаївської міської ради від імені Миколаївської міської ради з 

наступних питань:  

1 позовна заява - про зобов’язання особи, яка здійснила самочинне будівництво, 

провести відповідну перебудову; 

2 позовні заяви - про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки шляхом 

знесення об’єкту самовільного будівництва. 

 

Всього розглянуто та взято участь у судових засіданнях з питань: 

5 - про скасування постанов адміністративної комісії; 

11 – про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок, які належать 

Миколаївській міській раді; 

3 – про скасування рішення виконавчого комітету міської ради; 

7 – про зобов’язання особи, яка здійснила самочинне будівництво, провести 

відповідну перебудову; 

6 – про зобов’язання відповідачів утриматись від дій, вказаних у резолютивній 

частині Акту №22 обстеження зайнятих земельних ділянок комісією з питань 

упорядкування розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг на території м. 

Миколаєва від 13.01.2017. 

Чотири рішення Корабельного районного суду м. Миколаєва з питань 

звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки шляхом знесення об’єкту 

самовільного будівництва знаходиться на примусовому виконанні у Корабельного 

відділення Державної виконавчої служби Миколаївського міського управління 

юстиції. 

 

У сфері торгівельного обслуговування та послуг  
Розвиток підприємництва на місцевому рівні є ключовим напрямком 

державної політики та підтримки розвитку малого підприємництва. Реалізація цієї 

діяльності здійснюється через програми підтримки підприємництва. Програма 

розвитку малого та середнього підприємництва в м. Миколаєві на 2017-2018 роки є 

складовою частиною Програми соціально-економічного розвитку міста. Головні 
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задачі Програми спрямовані на розвиток і підтримку підприємництва в різних 

секторах економіки і створення таких правових, організаційних і економічних 

умов, які б сприяли максимальному об'єднанню адміністративно-територіальних 

одиниць, створенню нових робочих місць, наповненню місцевого бюджету, 

реалізації державної політики підтримки підприємництва. 

В районі активно працюють дві асоціації підприємців: асоціація підприємців-

роботодавців, Спілка підприємців Корабельного району та профспілка підприємців 

району «Самозахист». 31 липня 2017 року за багаторічну сумлінну працю, 

високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток сфери торговельного 

обслуговування та у зв'язку із Днем працівників торгівлі Почесною грамотою 

голови адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради було 

відзначено 9-х приватних підприємців району.  

Робочою групою у складі працівників відділу координації і торгівлі, побуту, 

послуг та пасажирських перевезень адміністрації району, представників райвідділу 

поліції та громадського формування охорони правопорядку «Каскад» згідно з 

графіком проводились рейди по припиненню несанкціонованої торгівлі на 

території Корабельного району м. Миколаєва. Протягом другого півріччя 2017 року 

було проведено 101рейд. Складено 345 протоколів про адміністративне 

правопорушення за ст.. 152 – 86, ст.. 160 -77; ст. 164 ч.1,2 - 2; ст.159 - 4, ст.176 

– 176 відповідно до Кодексу України «Про адміністративне 

правопорушення». 

Тенденція розвитку підприємництва 

зводиться до збільшення стаціонарних 

підприємств при послідовній ліквідації 

дрібно-роздрібної торгівлі. На демонтаж 

незаконно встановлених тимчасових 

споруд та рекламних конструкцій 

витрачено 79 997,50 грн. бюджетних 

коштів. У 2017 році демонтовано 30 

незаконно встановлених тимчасових 

споруд та 28 рекламних конструкцій. 

З метою контролю питань за дотриманням зобов’язань по своєчасності та 

повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати та інших 

соціальних виплат, районною комісією з питань забезпечення своєчасної та повної 

сплати податків, погашення заборгованості заробітної плати, пенсій, стипендій та 

ін. виплат протягом звітного періоду проведено 12 засідань, де розглядалися 

результати фінансово – господарчої діяльності 25-ти підприємств - боржників.  

За результатами засідань комісії були прийняті відповідні рішення. Комісією 

здійснювалась постійна звірка даних по заборгованості заробітної плати, єдиного 

внеску та інших соціальних виплат підприємств, установ, організацій та 

підприємців в Інгульському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в 

м. Миколаєві, Державною податковою інспекцією в Інгульському району, 

Управлінням праці департаменту праці та соціального захисту населення, міською 

виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності. 
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За 2017 рік робочою групою з питань координації роботи щодо контролю за 

додержанням умов і правил здійснення операцій з металобрухтом на території 

району проведено 11-ти рейдів, припинено діяльність 7-ми незаконних приймальних 

пунктів. 

За підсумками роботи адміністративної комісії при адміністрації Корабельного 

району Миколаївської міської ради, яка забезпечує своєчасне, всебічне, повне й об'єктивне 

з'ясування обставин кожної справи, прийняття відповідного рішення згідно з вимогами 

чинного законодавства України, забезпечення виконання прийнятої постанови, станом на 

1 січня 2018 року розглянуто 192 справи про адміністративне правопорушення. 

 Відповідно до ст. 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

адмінкомісія розглядає справи про правопорушення, передбачені 34-ма статтями. 

Протягом 2017 року були розглянуті справи за 7 статтями, з них найбільш “актуальною” є 

стаття 152 «Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів». 

У результаті проведеної роботи накладено штрафів на 179 осіб на загальну суму 44767 

грн. 

 Станом на 01.01.2018 року стягнуто штрафів на суму 9095,00 грн. Закрито 10 справ. 

Повернуто 16 справ. Надіслано на примусове виконання до Корабельного відділу 

Державної виконавчої служби Миколаївського міського управління юстиції 78 постанов. 

 

Організаційно-правові умови соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

На обліку в службі у справах дітей адміністрації 

району перебуває – 163 дитини. 

17 дітей на профілактичному обліку в секторі захисту 

прав, свобод та законних інтересів дітей, з них: 

 - 13 дітей проживають у сім’ях, які опинилися у 

складних життєвих обставинах; 

- 3 дітей перебувають в КЗ « Миколаївський центр 

соціально – психологічної реабілітації дітей» 

Миколаївської обласної ради; 

- 1 дитина в інтернатному закладі ( за заявою матері). 

На первинному обліку, в секторі з питань опіки та 

піклування перебуває 146 дітей, з них  

- 53- дитини – сироти; 

- 93- дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Під опікою, піклуванням перебуває 116 дітей, в прийомних сім’ях, дитячих будинках 

сімейного типу – 18 дітей, в державних закладах - 12 дітей. 
 

Категорії дітей 
Станом на (осіб) 

01.01.2018 01.01.2017 

Всього перебуває на обліку в Службі 163 175 

Всього на первинному обліку в Службі дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають під 

опікою і піклуванням громадян 

146 156 

Діти, які перебувають під опікою і піклуванням громадян 116 121 

Діти – сироти 53 59 

Діти, які знаходяться на профілактичному обліку в Службі 17 19 

Неблагополучних сімей 13 11 
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На території району розміщено 11 - загальнооосвітніх шкіл, 1 - гімназія, 2 - ліцея, 2 

- ВПУ, 2 - спеціальні ЗОШ-І, 17 – дошкільних навчальних закладів.  

Служба у справах дітей тісно співпрацює з органами управління освіти та 

Корабельним ВП ГУНП в Миколаївській області. З початку 2017-2018 навчального року 

розроблені плани спільних заходів служби у справах дітей адміністрації Корабельного 

району, навчальних закладів та Корабельного ВП з попередження правопорушень і 

злочинів, профілактики наркоманії та СНІДу.  

 Постійно проводиться взаємо інформування між навчальними закладами та 

службою про дітей, які залишилися без батьківського піклування, які опинилися у 

складних життєвих обставинах та учнів, які схильні до пропусків уроків без поважний 

причин. За 2017 рік з цих питань розглянуто 67 подань.  

 Проведено з дітьми 50 профілактично-роз’яснювальних бесід у присутності 

законних представників, 31 перевірок стану виховної роботи в навчальних закладах та 

стану утримання дітей в дошкільних навчальних закладах, підготовлені відповідні 

довідки. 

 Одним із елементів системи захисту прав, свобод і законних інтересів 

неповнолітніх є соціальний заклад для дітей – КЗ “Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей”. За 2017 рік до КЗ «Миколаївський центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» Миколаївської обласної ради влаштовано 7 дітей, що є жителями 

Корабельного району. З них: 

- за направленням служби у справах дітей адміністрації Корабельного району – 3 

- вміщені поліцією – 4. 

На даний час у закладі перебуває 20 дітей. Службою проводиться робота щодо 

інтеграції дітей до сімейних форм влаштування. 

 Службою у справах дітей вживаються заходи щодо виявлення дітей, які 

залишились без батьківського піклування. З моменту надходження повідомлення про таку 

дитину протягом двох місяців службою вирішується питання щодо надання дитині 

відповідного статусу. За 2017 рік надійшло 29 повідомлень відносно 33 дітей. Після 

надходження повідомлення діти відвідуються за місцем проживання, в разі 

підтвердження повідомлення, згідно заяв громадян, влаштовуються до їх сімей на 

тимчасове влаштування. 

 Головними формами профілактичної роботи служби з сім'ями, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, є вивчення, обстеження матеріально-побутових умов 

проживання та утримання дітей. Обстежено та складено 172 актів МПУ сімей, що 

перебувають на профілактичному обліку та дітей, які попали в поле зору служби.  

Службою у справах дітей адміністрації Корабельного району проводиться робота 

по виявленню сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та своєчасного 

надання їм соціальних послуг. За 2017 рік службою виявлені 3 такі родини. 

 Службою направлено 45 клопотань до райвідділу про притягнення батьків до 

адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП за невиконання своїх батьківських 

обов'язків. 

 Крайньою мірою є позбавлення батьків батьківських прав. За звітний період, 

за участю служби, позбавлено батьківських прав 22 батьків відносно 25 дітей. За 

позовом органу опіки та піклування службою підготовлено та подано 10 позовних 

заяв про позбавлення батьків батьківських прав та одну позовну заяву про 

відібрання дітей від батьків без позбавлення їх батьківських прав. 

 Під час проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці» особлива увага 

звертається на факти продажу неповнолітнім спиртних напоїв, тютюнових виробів. За 

2017 рік, з метою виявлення фактів вживання неповнолітніми спиртних напоїв та 
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фактів незаконного продажу дітям алкогольної та тютюнової продукції, виконання 

батьками своїх батьківських обов’язків, на виконання рішення координаційної ради з 

питань захисту прав дітей при Миколаївській облдержадміністрації №1 від 28.04.2012, 

організовано та проведено 32 профілактичних рейдів «Діти вулиці» на території 

Корабельного району, із залученням до участі у проведенні рейду представників 

Корабельного відділу поліції Головного управління національної поліції в 

Миколаївській області. 

За результатами рейдів відвідано 91 сім’ю, в яких проживають діти, що опинилися 

у складних життєвих обставинах. Після проведеної роботи 77 законних представників 

попереджені про адміністративну відповідальність, у відношенні 14 батьків ініційовано 

притягнення до відповідальності. 

Під час профілактичних рейдів відвідувались торгові точки на місцевих ринках, 

з адміністраторами проведені бесіди про недопустимість реалізації неповнолітнім 

спиртних напоїв та тютюнових виробів. Неповнолітніх, які вживали алкогольні, 

слабоалкогольні, енергетичні напої учасниками рейду виявлено не було.  

 За 2017 рік службою у справах дітей дорослих осіб, які втягували неповнолітніх 

до пияцтва, не виявлено.  

 Однією з важливих форм роботи служби є підготовка проектів рішень до 

виконкому. За поточний період 2017 року підготовлено – 112 проектів.  

- купівля-продаж – 18 

- договору дарування –25 

- приватизація житла-1  

- переоформлення транспортного засобу – 1 

- про призначення опіки(піклування) –14 

- про направлення до будинку дитини – 1 

- про направлення до інтернатного закладу -2 

- про врегулювання зустрічей – 8 

- про надання статусу – 23 

- про втрату статусу – 2 

- про відмову в приватизаціх-1 

- про внесення змін до рішення –13 

- про реєстрацію дитини -1  

- про зняття коштів – 1 

- про припинення опіки -1 

 

На особистому прийомі начальником служби у справах дітей адміністрації 

Корабельного району розглянуто 106 звернень громадян. Всього спеціалістами 

відпрацьовано 220 звернень.  

Службою створено та постійно поновлюється банк даних ЄІАС «Діти» на дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають на 

профілактичному обліку. За поточний рік відсоток влаштування до сімейних форм 

виховання складає 90,8. За статистичними показниками підтвердженої інформації про 

електрону облікову картку дитини спеціалістами Корабельної служби 100% підтверджена 

реєстрація дітей всіх категорій. 

  

Реалізація єдиної політики громади району у сфері соціального захисту 

інтересів сім’ї, дітей, молоді та реалізації гендерної й культурної політики здійснюються 

у відповідності до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні», Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», Комплексної 
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програми “Молодь” на 2016-2018 роки, Комплексної програми “Культура на 2016-2018 

рр.”, Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 рр. 

В адміністрації району станом на 01.01.2018 на обліку: 
 

Багатодітні сім’ї 386 (1270 дітей) 

Багатодітні матері, які мають Почесне звання України «МАТИ - ГЕРОЇНЯ» 29 

 

У 2017 році на обік взято 33 багатодітні родини. 

Третього лютого 2017 року у 

приміщенні адміністрації Корабельного 

району відбулась зустріч із сім’ями, які 

брали участь в обласному конкурсі віршів 

серед багатодітних родин. Заступники 

голови адміністрації Валентин Красножон, 

Алла Луцька та начальник відділу у 

справах сім'ї та молоді Ірина Богдан 

привітали Василянську І.В. та Давидян І.В.  

Родинам подякували за активну 

життєву позицію, плідну співпрацю та 

вручили подарунки на згадку. Привітання 

відбулось за участю голови районної 

громадської організації Товариства 

Червоного Хреста України Тетяни Мєдвєдєвої 

В адміністрації створено та постійно поновлюється банк даних багатодітних сімей. 

Створено Реєстр з видачі посвідчень «Батьків багатодітної сім’ї», «Дитина з багатодітної 

сім’ї». За звітний період видано 42 посвідчення «Батьків багатодітної сім’ї» та 141 

посвідчення «Дитина з багатодітної сім’ї». 
 

У літній період 2017 року було оздоровлено 263 дитини Корабельного району, 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок міського та 

обласного бюджетів: с. Рибаківка "Маяк", ПДЗОВ "Дельфін", м. Очаків, «Динамо», м. 

Київ «Артек». 

А саме: 

 Діти сироти 9 

 Діти з багатодітної сім'ї 106 

 Діти, які постраждали від Чорнобильської катастрофи  8 

 Діти позбавлені батьківського піклування  12 

 Діти, батьки є учасниками АТО 18 

 Діти з прийомної сім'ї  1 

 Діти, зареєстровані як внутрішньо-переміщені 10 

 Талановиті та обдаровані діти 65 

 Діти з малозабезпеченої сім'ї  25 

 Діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу 6 

 Діти - інваліди  2 

 Діти, які перебувають на диспансерному обліку 1 
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Координаційною радою з питань молодіжної політики, жінок, сім’ї, культури та 

спорту було проведено 4 засідання, розглянуто 12 питань.  

 

За 2017 року до відділу з гуманітарних питань адміністрації надійшло 130 

повідомлень з питань жорстокого поводження з дітьми та з дорослими. З них, при 

відвідуванні сімей за місцем проживання, підтверджено 33 факти психологічного насилля 

над дорослими та 1 факт жорстокого поводження з дітьми. 96 фактів не підтверджено. 

Відділом з гуманітарних питань проводиться просвітницька та роз'яснювальна 

робота серед членів сімей, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім'ї або де 

було вчинено насильство в сім'ї, а саме:  

- під час спільного виїзду відвідування постраждалого від насильства в сім'ї або 

особи, стосовно якої існує реальна загроза вчинення насильства, за місцем проживання 

представниками відділу з гуманітарних питань, служби у справах дітей, центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх 

справ до сімей проводиться роз'яснювальна робота, щодо представлення служб та 

допомоги, яку вони можуть надати з цього випадку. 

Також відділом здійснюється просвітницька та роз’яснювальна робота серед 

громадськості про проблеми насильства в сім'ї: 

- постійно ведеться роз'яснювальна робота щодо профілактики насилля в сім'ї з 

сім'ями, які звертаються до відділу з питань оздоровлення, видачі посвідчень, допомоги у 

вирішенні питань, які входять до повноважень відділу; 

- створені площі з наочною літературою, листівками та буклетами, в яких є 

інформація про насилля та жорстоке поводження та адреси, телефони організацій та 

установ, куди потрібно звернутися у випадку скоєння насилля в сім'ї; 

- ведеться журнал обліку даних про організації, установи та заклади, які працюють 

за напрямом попередження насильства в сім'ї; 

- на офіційному сайті адміністрації Корабельного району розміщені статті щодо 

проблеми насильству в сім'ї. 

Ведеться просвітницька та роз'яснювальна робота серед учнів та молоді району про 

проблеми насильства в сім'ї та заходи, що існують з попередження насильства в сім'ї: 

- в ЗОШ району створені інформаційні куточки "Знання законів захищає", де 

висвітлюється питання насилля в сім'ї, законодавча база та контактні дані, куди 

можна звернутися за допомогою; 

- проведені бесіди з учнями шкіл району щодо попередження насилля в сім'ї; 

Відділом з гуманітарних питань, згідно Інструкції щодо порядку взаємодії 

управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх 

справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї виконується 

координаційна діяльність з питань попередження насильства в сім'ї, а саме: 

- організація спільного виїзду служб - служби у справах дітей, центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді, відділу з гуманітарних питань адміністрації 

Корабельного району, відповідних підрозділів органів внутрішніх справ, медичних 

працівників; 

 - щоквартально узагальнюється інформація, яка надходить від центру соціальних 

служб, дітей та молоді, служб у справах дітей, органів внутрішніх справ згідно з додатком 

1 "Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та 

спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та 

відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 

попередження насильства в сім'ї". 
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Відділ з гуманітарних питань сприяв розміщенню соціальної реклами на білбордах 

за адресами: перший – пр. Богоявленський ріг вулиці 295-ї Стрілецької Дивізії (зліва по 

руху в Корабельний район), другий – пр. Богоявленський на початку перегону (зліва по 

руху з Корабельного району).  

У Миколаївській місцевій прокуратурі № 2 Миколаївської області працює «гаряча 

лінія» з метою своєчасного реагування та отримання інформації про вчинені, та ті, що 

готуються, кримінальні правопорушення, пов’язані з торгівлею людьми. 

Відділ з гуманітарних питань сприяв проведенню в районі Всеукраїнської акції «16 

днів проти насилля», начальник відділу Богдан І.І. під час заходів в бібліотеці-філії №8 та 

Дитячому Центрі позашкільної роботи провела інформаційно - роз’яснювальну роботу 

серед молоді, роздала брошури та буклети з тематики протидії торгівлі людьми та 

профілактики насильства в сім'ї. 

Відділом з гуманітарних питань протягом року було проведено інформаційну 

роботу щодо розміщення інформації на сайті адміністрації по профілактиці торгівлі 

людьми. А саме кожного місяця висвітлювалося питання з даної теми. Також такі ж статті 

було розміщено на районному сайті новин «Корабелів.інфо». 

 

 Стосовно фактів жорстокого поводження з дітьми службою у справах дітей 

невідкладно вживались вичерпні 

заходи: відвідування за місцем 

проживання, про що складались 

акти матеріально – побутових умов 

проживання, направлялись 

повідомлення для відому до міської 

та обласної служби у справах дітей; 

Миколаївського міського центру у 

справах сім’ї, дітей та молоді для 

проведення відповідної 

психологічної роботи як з дітьми, 

які стали жертвою жорстокого 

поводження, так і з їх батьками; 

було направлено клопотання до 

Корабельного райвідділу поліції про 

притягнення батьків до 

відповідальності та повідомлення до прокуратури Корабельного району в добовий термін. 

З малолітніми та батьками проводились профілактично-роз’яснювальні бесіди про 

недопустимість жорстокого поводження та насилля в дитячому середовищі та 

рекомендовано певну роботу дітей та батьків з міським Центром соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді. 

 

У зв’язку з тим, що в 2015 році були відсутні бланки посвідчень для багатодітних 

сімей відділ з гуманітарних питань видавав таким сім’ям довідки. У 2016 році було 

отримано бланки посвідчень та основна кількість сімей отримала посвідчення батьків та 

дітей з багатодітної сім'ї. Тому у 2017 році кількість виданих посвідчень зменшилася 

порівняно з 2016 роком. 
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У зв’язку з проведеною профілактичною роботою з сім'ями відділом з гуманітарних 

питань та відділом поліції 

кількість повторних 

викликів у 2017 році 

порівняно з 2016 роком 

зменшилася. Та завдяки 

широкому висвітленню в 

ЗМІ, роботою з сім'ями на 

прийомах громадян у 2017 

році порівняно з 2016 роком 

зменшилася кількість 

звернень з приводу насилля 

в сім'ї.  

Адміністрацією району 

протягом звітного періоду 

було організовано 16 заходів 

до державних та 

професійних свят, 9 святково 

- розважальних програм, 3 

спортивних заходи, 2 

конкурси, 2 вистави, 3 акції 

та флеш –моб.  

Культурне обслуговування населення Корабельного району здійснюють п’ять 

масових бібліотек, Палац культури та Будинок культури, а мережа спортивних, художніх, 

музичних, хореографічних студій, дитяча школа мистецтв, Дитячий центр позашкільної 

роботи, станція юннатів підтримують спадкоємність культурного та спортивного середовища 

у районі та міста в цілому.  

На проведення заходів культурно – освітнього напрямку всього витрачено за 

2017 рік: 

 Комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки – 74 100 грн.; 

 Комплексна програма «Молодь» на 2016-2018 роки – 59 543 грн. 

13 січня 2017 року голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов, 

заступник голови адміністрації Алла Луцька та голова правління морського 

спеціалізованого порту «Ніка – Тера» Олександр Гайду відвідали вихованців 

Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 2, привітали всіх 

присутніх з зимовими святами та вручили дітям солодкі подарунки. Вихованці інтернату 

підготували святкові та веселі привітання. Показали гостям справжній вертеп, розповіли 

про давні традиції українського народу в ці святкові дні та подарували гостям сувеніри 

зроблені власноруч. Директор закладу, Анатолій Ковтун, провів цікаву екскурсію, 

ознайомив присутніх з умовами в яких проживають та навчаються діти та подякував за 

турботу і доброчинність, яку адміністрація району та ТОВ «МСП Ніка – Тера» завжди 

приділяють вихованцям їх школи. 



 27 

15 лютого 2017 року відбулось вшанування пам’яті 

учасників бойових дій в Афганістані, воїнів - інтернаціоналістів. 

Меморіальний захід та покладанні квітів до пам'ятного знаку «Во 

славу Вітчизни» відбулось за участі воїни - інтернаціоналістів та 

адміністрації Корабельного району м. Миколаєва. Присутніх з 

пам'ятною датою привітали заступник голови адміністрації 

Корабельного району Красножон В.Л., ветеран другої Світової 

війни Білошапкін О.К., голова міської громадської організації 

ветеранів Афганістану Паливода С.М., голова районної ради 

ветеранів війни та праці Мезинов В.І.  

Заступник голови адміністрації Корабельного району 

Красножон В.Л. та тимчасово виконуючий обов’язки 

військового комісара Корабельного райвійськкомату, 

підполковник Сухацький С.Б. передали нагороду матері 

захисника України, загиблого у зоні проведення АТО, 

Сокуренко Тетяні Олексіївні (Указом Президента України «Про 

відзначення державними нагородами України» від 08.02.2017 

№ 28/2017 за особисту мужність і високий професіоналізм, 

виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної 

цілісності України, вірність військовій присязі, орденом «За 

мужність» III ступеня нагороджено рядового Клімова Романа 

Робертовича (посмертно)). 

26 лютого 2017 року на площі біля міського Палацу культури «Корабельний» мешканці 

Корабельного району зустріли весну разом. Творчі колективи палацу культури та 

Кульбакінського будинку культури привітали присутніх зі святом веселими піснями, 

запальними танцями та жартами. Відбулось анімаційне театралізоване дійство народного 

молодіжного театру «С.Т.У.К», конкурсно-розважальна програма театру мініатюр «КУ-

МЕ-ДІЯ», виступи народних ансамблів «Вітовчани» та «Океаночка», виступи ГО 

«Територіальна козацька громада». 

 

24 березня 2017 року біля пам’ятного знаку формування місця висадки десанту К. 

Ф. Ольшанського відбувся урочистий захід-реквієм «Рокам ніколи пам’яті не стерти» з 

нагоди 73-ї річниці визволення міста Миколаєва. 

З привітальним словом до 

присутніх звернулися: голова 

адміністрації Корабельного 

району Цуканов Олександр 

Миколайович, заступник 

начальника морського 

спеціалізовано порту «Ніка-Тера» 

Петров Анатолій Георгійович, 

почесний громадянин міста 

Миколаєва, почесний голова ради 

ветеранів війни та праці 

Корабельного району Бєлий 

Віктор Олександрович, 

представник ради ветеранів війни 

та праці Корабельного району, поет Білошапкін Олександр Клавдійович. Також присутніх 
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привітали вихованці Дитячого Центру позашкільної роботи - вокальний ансамбль 

«Відлуння» вони виконали пісні «Повертайся, солдате» та «Ми – Україна». Виступила 

заступник директора ЗОШ № 43 імені Костянтина Ольшанського Рябенко Олена 

Олексіївна, яка розповіла про історію цього подвигу, про мужність, витривалість та 

сміливість з якою майбутні герої йшли до Перемоги.  

Учні ЗОШ № 43 імені Костянтина 

Ольшанського – переможець Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів шкільних музеїв військово-

історичного профілю Слюсар Вадим та лауреат 

обласного конкурсу екскурсоводів шкільних музеїв, 

віце-прем’єр міністр шкільної республіки «Червоні 

вітрила» Маснюк Марія спустили вінок на воду на 

честь шани героїв та їх подвигу. 

Захід організовано за допомогою міського Палацу 

культури «Корабельний». 

 

7 червня 2017 року у приміщенні адміністрації Корабельного району м. Миколаєва 

відбулось підведення підсумків XVI Спартакіади серед загальноосвітніх навчальних 

закладів Корабельного району. 
Голова адміністрації району Олександр 

Цуканов подякував освітянам за плідну працю, 

вагомий внесок у розвиток спорту серед 

молоді, нагородив Почесними грамотами 

директорів загальноосвітніх шкіл району за 

створення якісних умов для проведення 

спортивних змагань в рамках XVI Спартакіади 

серед навчальних закладів Корабельного 

району та вручив подарункові спортивні 

набори активним учасникам спартакіади: ЗОШ 

№ 43 ім. К. Ольшанського, ЗОШ №48 та 

Гімназії №3.  

У привітанні взяв участь заступник начальника морського спеціалізованого порту 

«Ніка-Тера», депутат міської ради Анатолій Петров, який презентував школам - 

переможцям спортивний інвентар. 

За активну участь у спартакіаді 

дипломами управління освіти Миколаївської 

міської ради були нагороджені загальноосвітні 

школи району. 

13 квітня 2017 року відбувся фінал 

ХII спартакіади серед дошкільних 

навчальних закладів Корабельного району 

міста Миколаєва. Участь у спартакіаді взяли 

13 команд. Цікаві естафети, азарт та блиск в 

дитячих очах подарували присутнім гарні, 

позитивні емоції. 

На урочистому закритті команди 

привітали: заступник голови адміністрації Корабельного району Красножон В.Л., 

генеральний директор МГЗ Мирний Д.С., начальник філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» 

Єгоров А.Ю. Переможцям та активним учасникам спартакіади від адміністрації 

Корабельного району було презентовано подарунки, а від Миколаївської міської ради – 
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Почесні грамоти. Головний прапор спартакіади урочисто було передано дитячому садку 

№ 121, який стане організатором вже XIII спартакіади у 2018 році. 

 

Адміністрацією Корабельного 

району м. Миколаєва з метою 

підготовки до святкових заходів з 

нагоди відзначення 72-ї річниці 

Дня Перемоги у другій світовій 

війні було ініційовано роботи з 

ремонту та благоустрою 

пам’ятників та пам’ятних місць 

району, а саме: 

За рахунок благодійної 

допомоги, яку надали приватне 

підприємство «Висотник» (генеральний директор -Юрій Єгоров, директор -Антон 

Єгоров) та приватний підприємець Михайлов В.А., проведено роботи з реставрації 

пам’ятника «Воїну-визволителю» 

(братська могила воїнів, які загинули під 

час визволення с. Жовтневе від 

нацистських загарбників у березні 1944 

року, вул. Ольшанців, 66). 

А також силами працівників 

ДЮСШ № 5 (директор -Майя 

Рудаковська) проведено роботи з 

благоустрою пам’ятного знаку на місці 

підготовки до висадки загону десантників 

під командуванням К.Ф. Ольшанського у 

березні 1944 року (вул. Андреєва, берег 

річки Південний Буг). 

 

30 травня 2017 року, напередодні 

Міжнародного Дня захисту дітей, в Корабельному 

районі м. Миколаєва за підтримки адміністрації 

району відбулось родинне свято - фестиваль «Тато, 

мама, я – спортивна сім’я». 

У програмі були цікаві естафети, змагання, ігри, 

конкурси, виступи творчих колективів Дитячого 

Центру позашкільної роботи Корабельного району. У 

змаганнях перемогла родина Кузнєцових. Друге 

почесне місце посіла родина Цимбал. Третє місце 

зайняла родина Березецьких. Активними учасниками 

фестивалю були сім'ї Охилка, Поліводи, Зінько. Голова адміністрації Корабельного 

району Олександр Цуканов привітав учасників та гостей зі святом, побажав гарного 

настрою, веселого літа, міцного здоров’я та вручив грамоти й подарунки переможцям та 

учасникам родинного свята. Всі присутні діти поласували морозивом, отримали 

подарунки за активну участь у святі. Організаторами заходу виступили адміністрація 

Корабельного району м. Миколаєва, Молодіжна рада Миколаївського глиноземного 

заводу та Центр соціальних програм «РУСАЛ». 
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Напередодні свята 31 травня 2017 року з нагоди 

Міжнародного Дня захисту дітей за підтримки 

адміністрації Корабельного району м. Миколаєва 

на майданчику біля дитячої бібліотеки- філії № 8 

(директор Інна Скворцова) було влаштовано 

свято для дітей - «Сяйте усмішки сонцем зігріті! 

Миру і щастя – всім дітям на світі!» 

У святковій розважально - ігровій програмі 

взяли участь діти, які відпочивають у 

позашкільних таборах відпочинку при 

загальноосвітніх школах району. Під час 

розважальної програми учасників свята чекали різноманітні несподівані ігри, загадки, 

конкурси, призи, солодкі подарунки та морозиво. Дітлахів зі святом привітав Валентин 

Красножон - заступник голови адміністрації району, який побажав всім дітям та їх 

батькам гарного відпочинку та незабутніх вражень у літні канікули. 

Першого червня 2017 року 

Корабельний район був багатий на святкові 

заходи. В парковій зоні Палацу культури 

«Корабельний» (пр. Богоявленський, 328) 

відбулося святкове відкриття мотузкового 

парку пригод «Мауглі». Перший заступник 

голови адміністрації Корабельного району 

м. Миколаєва Олександр Гвозденко 

привітав дітей зі святом, побажав гарного 

літнього відпочинку, щирих усмішок та 

веселого настрою.  

Дітей порадували і гості свята – 

ростові ляльки: Мавпочка та Песик, які танцювали разом з дітьми запальні танці. Всі 

присутні дітлахи отримали солодкий подарунок - улюблений смаколик дитинства – 

морозиво. 

Дитячий Центр позашкільної роботи Корабельного району (пр. Корабелів, 21/1) 

провів театралізовану концертно-ігрову програму «Одне таємниче розслідування». У вир 

детективу дітей ввели ведучі програми, які запропонували їм цікаві ігри та веселі 

конкурси. Перший заступник голови адміністрації Олександр Гвозденко вручив дипломи 

випускникам та подарунки вихованцям Дитячого Центру. 

15 червня 2017 року заступник голови адміністрації Корабельного району м. 

Миколаєва Алла Луцька взяла участь в урочистостях з нагоди професійного свята Дня 

медичного працівника. За багаторічну сумлінну плідну працю в галузі охорони здоров’я, 

високу професійну майстерність, 

впровадження сучасних методів лікування 

Почесною грамотою голови адміністрації 

Корабельного району та пам’ятним 

подарунком відзначили 4-х лікарів та 6-х 

медичних сестер. 

22 червня 2017 року в Корабельному 

районі м. Миколаєва відбулось покладання 

квітів до пам’ятника Воїну-визволителю 

(перехрестя пр. Богоявленського та вул. 

Ольшанців).  



 31 

У заході взяли участь перший заступник голови адміністрації О. Гвозденко, голова 

районної ради ветеранів війни та праці В. Мезенов, члени районної ради ветеранів, апарат 

адміністрації району, представники підприємств, районних установ і організацій, 

громадськість району. 

Учасники заходу вшанували жертв війни в Україні хвилиною мовчання та поклали 

квіти до пам’ятника Воїну-визволителю. 

 

22 серпня 2017 року відбулась акція «Збираймося до школи», що презентувала 

адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради для дітей, які потребують 

соціальної підтримки та допомоги. Голова адміністрації Корабельного району Олександр 

Цуканов привітав дітей та їх батьків з початком 

навчального року, та вручив подарункові набори 

канцелярського приладдя. Творчий колектив 

Миколаївського міського Палацу культури «Корабельний» 

підготував святковий концерт та розважально -ігрову 

програму. 

9 вересня Корабельний район відзначив 228-у річницю 

з дня заснування міста Миколаєва. Увечері, на площі 

біля міського палацу культури «Корабельний», за 

підтримки адміністрації Корабельного району м. 

Миколаєва всім мешканцям та гостям району була презентована велика святкова 

програма - «Мій Миколаїв: святий і величний!». Урочисту частину з нагоди Дня міста 

відкрив заступник голови адміністрації Корабельного району м. Миколаєва Валентин 

Красножон. Зі святом мешканців району привітали перший заступник міського голови 

Андрій Дадівєрін, депутати міської ради Юрій Гранатуров та Владислав Ентін.  З 

нагоди 228-ї річниці заснування міста Миколаєва Почесною грамотою Миколаївського 

міського голови за багаторічну сумлінну працю та значний особистий внесок у вирішення 

питань благоустрою та озеленення м. Миколаєва відзначили Сєрдцева Вадим 

Андрійовича, який понад 70 років займається озелененням нашого району та міста. На 

сьогоднішній день нараховується більш 20 тисяч дерев, посаджених саме Вадимом 

Андрійовичем, а найголовніше, що все це він робить зовсім безкорисно, на благо 

розвитку громади. 

Почесною грамотою Миколаївської 

міської ради були відзначені кращі керівники 

навчальних закладів району, а саме 

загальноосвітньої школи № 47 – Зінаїда 

Моторна, економічного ліцею № 1 - Лариса 

Шалар, дитячих дошкільних закладів № 106- 

Віра Дмитрієва, №144 – Ірина Голосна. 

У цей святковий вечір вручити подарунки 

багатодітним матерям, які проживають в 

Корабельному районі, і які є справжніми 

берегинями сімейного вогнища:  

- Ануфрієвій Ірині – чудовій жінці, мати–героїні, що виховала 11 дітей; Давидян 

Ірині , яка виховала 9 дітей: 8 дівчаток, 1 хлопчик, мати-героїня; Дрізі Олені - 

мати-героїні, яка народила та виховала 2 доньки та 4 сини; Якуповій Катерині, 

яка народила та виховала 5 дітей; Кравченко Людмилі, яка народила та виховала 

3 дівчинки та 2- х хлопчиків. 
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Упродовж свята на площі біля Палацу культури були розташовані виставка 

Миколаївського краєзнавчого музею, міні-зоопарк, проводились майстер-класи, 

працювали фотозони та театр живих скульптур.  

Миколаївський міський Палац культури «Корабельний» (директор О.Чебан) разом зі 

своїми творчими колективами протягом всього вечору налаштовував усіх присутніх на 

гарний настрій та подарував справжнє свято. Закінчилося свято святковим 

феєрверком. 

27 вересня 2017 року у малій залі адміністрації Корабельного району відбулося 

нагородження працівників освіти та бібліотечних філій. Голова адміністрації 

Корабельного району Олександр Цуканов привітав присутніх зі святом, подякував всім за 

віддану працю, любов до роботи, професіоналізм та побажав нових перемог, натхнення, 

сімейного благополуччя. 

За багаторічну плідну педагогічну діяльність, високу професійну майстерність, 

впровадження інноваційних форм навчання, та з нагоди Дня працівників освіти Почесною 

грамотою голови адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради було 

нагороджено 5 кращих вчителів навчальних закладів району. 

За багаторічну самовіддану педагогічну працю, виховання дітей дошкільного віку 

Почесною грамотою голови адміністрації Корабельного району Миколаївської міської 

ради було нагороджено два вихователя ДНЗ району. 

За професійну майстерність, запровадження інноваційних форм масової роботи, вагомий 

внесок у розвиток бібліотечної справи та з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек 

Почесною грамотою голови адміністрації Корабельного району Миколаївської міської 

ради було відзначено колективи п’яти бібліотечних установ району. 

29 вересня 2017 року освітяни району отримали привітання від першого 

заступника голови адміністрації Корабельного району Олександра Гвозденко, заступника 

голови адміністрації Корабельного району Валентина Красножона, радника начальника 

«Морського спеціалізованого порту «Ніка-Тера» Сергія Трифонова.Студенти та викладачі 

Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв 

подарували святковий настрій та гарні емоції своїми яскравими виступами. 
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21 листопада 2016 року з нагоди 

Дня Гідності та Свободи за ініціативою 

адміністрації Корабельного району м. 

Миколаєва та у рамках здійснення 

шефської допомоги в/ч А3767, творчий 

колектив Миколаївського міського 

Палацу 

культури «Корабельний» (директор — 

Олексій Чебан) презентував концертну 

програму, віддавши шану військовослужбовцям, які у скрутні моменти для нашої 

держави боронять наш спокій та мир. 

30 листопада 2017 року у Дитячому Центрі позашкільної роботи Корабельного 

району м. Миколаєва за підтримки адміністрації корабельного району відбувся 

тематичний захід, присвячений Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом.  

У програмі взяли участь учні старших класів шкіл Корабельного району, а також 

представники адміністрації району - заступник голови адміністрації Корабельного району 

Миколаївської міської ради Валентин Красножон, начальник відділу з гуманітарних 

питань Ірина Богдан. Адміністрація Корабельного району відзначила призами та 

подарунками учасників акції до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом. Вихованці 

Дитячого Центру підготували концертну програму.Начальник відділу з гуманітарних 

питань Богдан І.І. надала учням консультації щодо дій під час ситуації, якщо скоєно 

насилля чи жорстоке поводження. Поінформувала про роботу «гарячих ліній», служб та 

організацій, які уповноважені швидко реагувати на сигнал тривоги. Роздала дітям 

брошури, буклети, інформаційні матеріали щодо профілактики насильства в сім'ї, торгівлі 

людьми, тощо. Захід присвячений Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом серед учнів – 

це поглиблення знань молоді про виникнення і природу вірусу ВІЛ, пропаганда знань про 

можливі шляхи зараження ВІЛ та профілактиці СНІДу. 

1 грудня 2017 року, з метою покращення знань в області проблеми ВІЛ-СНІД, а 

також підтримки культурних моральних і моральних цінностей молоді, в бібліотеці-

філіалі №8 ЦМБ для дітей сумісно з відділом з гуманітарних питань адміністрації 

Корабельного району Миколаївської міської ради відбувся районний захід, присвячений 

Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом. У заході взяли участь учні Миколаївської гімназії 

№3. 

Начальник відділу з гуманітарних питань адміністрації Корабельного району Ірина 

Богдан презентувала учням брошури, буклети, інформаційні матеріали щодо 

профілактики боротьби зі СНІДом та насильства в сім’ї. Проінформувала про роботу 

“гарячих ліній” служб та організацій. 

Під час перегляду відеоролику на знання 10 основних фактів, які молодь має знати 

про ВІЛ та СНІД, активні учні отримали призами від адміністрації Корабельного району 

м. Миколаєва. 

5 грудня 2017 року з нагоди Дня Збройних Сил 

України, за сумлінне виконання службових обов’язків, 

самовідданість у службі, високі показники у бойовій 

підготовці, зразкову військову дисципліну Почесною 

грамотою голови адміністрації Корабельного району 

Миколаївської міської ради було відзначено 5 

військовослужбовців Корабельного районного 

військового комісаріату. В урочистостях взяв участь 

заступник голови адміністрації Валентин Красножон. 
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15 листопада 2017 року у великій залі засідань 

адміністрації Корабельного району за 

підтримки голови адміністрації Олександра 

Цуканова відбулася зустріч з учасниками П'ятих 

Всеукраїнських молодіжних Ольжичевих читань. 

Директор загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Микола Матіюк познайомив присутніх з 

керівництвом району, розповів про роботу, яка 

проводиться спільними зусиллями. 

Заступник голови адміністрації Валентин Красножон під час свого виступу 

розповів гостям про історію Корабельного району, про основні підприємства, які плідне 

працюють на території району, ознайомив з навчальними закладами, а також розповів про 

роботу місцевого самоврядування. Студенти та школярі ставили цікаві запитання на які 

Валентин Леонідович охоче дав відповідь. 

19 грудня 2017 року у День Святого 

Миколая або Миколая Чудотворця голова 

адміністрації Корабельного району 

Олександр Цуканов завітав у гості до 

діток, які потребують особливої соціальної 

підтримки та уваги. Шановні гості з 

побажаннями міцного здоров’я, добробуту 

й злагоди подарували дітям іграшки (цікаві 

конструктори, гарні ляльки, настільні ігри) 

та солодкі подарунки.  

Цього дня заступник голови адміністрації 

Корабельного району Алла Луцька 

завітала до Миколаївських спеціальних 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів № 6 та № 2 з подарунками від адміністрації району. 

Артисти Палацу культури «Корабельний» та святий Миколай подарували святкову 

концертно-розважальну програму дітям інтернату № 6, а вихованці інтернату №2 з нагоди 

свята презентували справжню виставу з казковими персонажами.  

 

19 грудня служба у справах дітей адміністрації 

Корабельного району Миколаївської міської 

ради завітала із солодкими гостинцям та 

привітала вихованців КЗ «Миколаївського 

центру соціально - психологічної реабілітації 

дітей» Миколаївської обласної ради з 

найулюбленішим святом малечі. На 

сьогоднішній день в цьому закладі перебуває 96 

дітей, які залишилися без батьківського 

піклування, 5 дітей із Корабельного району м. 

Миколаєва. 

Діти радо зустріли гостей. Вони грали в різноманітні рухливі ігри, брали участь у 

конкурсах, декламували вірші та охоче розповідали про свої щоденні справи, ділилися 

планами на майбутнє. Представники адміністрації побажали малечі рости здоровими, 

щасливими, розумними та успішними. 
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19 грудня 2017 року служба у справах дітей адміністрації Корабельного району 

Миколаївської міської ради завітала із солодкими гостинцям та привітала вихованців КЗ 

«Миколаївського центру соціально - психологічної реабілітації дітей» Миколаївської 

обласної ради з найулюбленішим святом малечі. На сьогоднішній день в цьому закладі 

перебуває 96 дітей, які залишилися без батьківського піклування, 5 дітей із Корабельного 

району м. Миколаєва. Діти радо зустріли гостей. Вони грали в різноманітні рухливі ігри, 

брали участь у конкурсах, декламували вірші та охоче розповідали про свої щоденні 

справи, ділилися планами на майбутнє. Представники адміністрації побажали малечі 

рости здоровими, щасливими, розумними та успішними. 

22 грудня 2017 року на площі біля Бізнес – центру ТОВ «Металург – Півдня» на 

радість малечі засяяла різнокольоровими вогнями районна Новорічна ялинка. 

В урочистій церемонії відкриття районної Новорічної ялинки взяв участь голова 

адміністрації Корабельного району м. Миколаєва Олександр Цуканов, який привітав усіх 

присутніх зі святами, які наближаються, та побажав дітям та їх батькам радості, гарного 

настрою, виконання бажань, посмішок і веселих свят. Адміністрація району спільно з 

творчим колективом Палацу культури «Корабельний» організували та презентували 

театралізовану розважально -ігрову програму.  

22 грудня 2017 року в Дитячому Центрі позашкільної роботи відбувся новорічний ранок 

для дітей з багатодітних сімей Корабельного району м. Миколаєва. Запрошені діти з 

багатодітних сімей отримали солодкі подарунки від адміністрації Корабельного району. 

27 грудня 2017 року, напередодні Нового 

року заступник голови адміністрації Корабельного 

району Валентин Красножон та заступник голови 

Вітовської райдержадміністрації Тетяна Коновалова 

завітали до Вітовської центральної районної лікарні, 

щоб привітати маленьких дітлахів, які знаходяться на 

лікуванні в дитячому відділенні. На жаль, не усі діти 

мали змогу відвідати новорічні ранки які проводяться 

в районі, через стан свого здоров'я. Тож, свято 

прийшло прямо до них. 

Привітання дітей, які, в силу обставин, зустрінуть Новий рік в лікарні, стало доброю 

традицією. Свято відбулось за підтримки голови адміністрації Корабельного району 

Олександра Цуканова. 

 



 36 

До Новорічних свят було вручено дітям пільгових категорій, які потребують 

уваги та соціальної підтримки, 1572 солодких подарунка від адміністрації 

Корабельного району за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 73 569,60 грн. 

 

У сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадян 

 

Адміністрація Корабельного району, згідно наданих повноважень, протягом 2017 

року здійснювала координацію проведення заходів, спрямованих на виконання міської 

програми сприяння діяльності правоохоронних органів на території м. Миколаєва на 2017 

– 2019 роки. Заходи здійснювались спільно з Корабельним відділом поліції та 

громадським формуванням "Каскад" та були направлені на розв'язання проблемних 

питань у сфері охорони громадського порядку. 

На виконання Програми щокварталу аналізувався стан здійснення правопорядку та 

профілактики злочинності на території району. На апаратних нарадах при голові 

адміністрації заслуховувались доповіді начальника Корабельного райвідділу поліції та 

голови громадського формування «Каскад». У Корабельному районі діє громадське 

формування «Каскад» з охорони правопорядку, до якого входить 6 опорних пунктів 

та на громадських засадах працює 45 членів громадського формування.  

Протягом звітного періоду проведено спільну роботу і досягнуто таких результатів: 

- за зверненням, було надано консультативну допомогу з питань сімейного та 

адміністративного права 2-м громадянам; 

- з метою профілактичної роботи за участю інспекторів сектору превенції 

райвідділу поліції було проведено 2 бесіди з особами схильними до зловживання 

алкоголем та вчиненням внаслідок цього правопорушень, сімейних сварок та насильства; 

- в межах роботи спостережної комісії при адміністрації Корабельного району, 

спільно з інспекторами сектору превенції райвідділу поліції було проконтрольовано 

процес соціальної адаптації 28-ми осіб умовно достроково звільнених з місць позбавлення 

волі, 10 осіб раніше судимих; 2 осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, 

шляхом відвідання їх за місцем проживання та проведенням бесіди з сусідами; 

- за участю інспекторів сектору превенції райвідділу поліції було проведено 4 

профілактичних бесіди з особами схильними до вживання наркотиків; 

- спільно з представниками Корабельного райвідділу поліції було перевірено 52 

особи - власника вогнепальної зброї, на предмет виконання правил та умов її зберігання; 

- силами громадського формування спільно з працівниками Корабельного 

відділення поліції було забезпечено громадський порядок під час проведення масових 

заходів на території Корабельного району м. Миколаєва; 

- за дорученням адміністрації Корабельного району було здійснено охорону 

громадського порядку під час проведення новорічних та різдвяних заходів біля Бізнес – 

Центру «Металург Півдня» та Будинку культури мкр. Кульбакине; 

- спільно з інспекторами сектору превенції райвідділу поліції двічі на тиждень 

проводилось патрулювання території Корабельного району м. Миколаєва. 

 

Допомогу у соціальної адаптації осіб, які умовно – достроково звільнилися з місць 

позбавлення волі надає спостережна комісія при адміністрації Корабельного району. 

Члени спостережної комісії сприяють в організації громадського контролю за 

дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування 

покарання, організовують виховну роботу з особами, умовно-достроково звільненими від 

відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутної 

частини покарання. 
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Члени спостережної комісії в ході своєї роботи постійно надають допомогу у 

соціальної адаптації осіб, які умовно – достроково звільнилися з місць позбавлення волі, 

сприяють в організації громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів 

засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання, організовують виховну роботу з 

особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського 

контролю за їх поведінкою протягом невідбутної частини покарання.  

Протягом звітного періоду було проведено 12 засідань комісії, на яких 

вирішувалися організаційні питання, а саме: 

-- про вжиття спільних заходів щодо недопущення розповсюдження та боротьби з 

інфекційним захворюванням – туберкульоз; 

- про стан ведення громадського патронажу над особами засудженими до 

покарання не пов'язаного з позбавленням волі, особами умовно - достроково звільненими 

з місць позбавлення волі, дотримання їх прав, здійснення громадського нагляду за їх 

поведінкою в побуті та на виробництві; 

- про стан працевлаштування осіб, умовно - достроково звільнених з місць 

відбування покарання та осіб, відбувши повний термін покарання; 

- про стан спільної виховної роботи з особами умовно - достроково звільненими від 

відбування покарання та громадського контролю за їх поведінкою; 

- про надання допомоги особам, які звільнились з місць позбавлення волі; 

- про обговорення пропозицій щодо плану роботи спостережної комісії при 

адміністрації Корабельного району на перше півріччя 2018 р. 

Протягом 2017 року спостережною комісією при адміністрації Корабельного 

району Миколаївської міської ради поставлено на облік за повідомленнями, що 

надійшли від установ виконання покарань: 

- 5 осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання. 

Спостережна комісія при адміністрації Корабельного району м. Миколаєва активно 

співпрацює з Миколаївським обласним громадським молодіжним рухом «Пенітенціарна 

ініціатива» щодо питань супроводу осіб, звільнених з місць позбавлення волі. 

Особи, звільнені з місць позбавлення волі, запрошувались на семінари, а саме: 

«Послуги служби зайнятості, права та обов'язки громадян на випадок безробіття», 

«Оволодій ситуацією», «Використовуй власний досвід». 

За інформацією Корабельного районного центру зайнятості населення, 

працевлаштоване дві особи (ДП «Обрій-ДКП» та ТОВ «Миколаївоблавтодор»).  

Одна особа даної категорії звернулась по допомогу на лікування. Надано адресну 

допомогу у розмірі 300 грн. 

Медичне обстеження осіб, достроково звільнених з місць позбавлення волі, 

організовувалося на загальних засадах. Медична допомога надавалася по мірі 

необхідності за зверненнями громадян. 

Суттєво впливає на поліпшення криміногенної ситуації в районі робота 

громадського формування з охорони громадського порядку "Каскад", яке відповідає 

вимогам Закону України "Про участь громадян в охороні громадського правопорядку і 

державного кордону".  

Комісією з питань техногенно – екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Корабельного району протягом 2017 року проведено 10 засідань, на яких було розглянуто 

21 планове питання та 12 позапланових. Виконання у 2017 року районних заходів з 

питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій забезпечило 

стабільність роботи підприємств і вплинуло на відсутність негативних соціальних, 

демографічних, екологічних та інших надзвичайних ситуацій.  
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Рішеннями районної комісії з питань ТЕБ і НС затверджено: «План дій щодо 

пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків у 2018 році на території 

Корабельного району м. Миколаєва» (Протокол № 10 від 14.12.2017), «План заходів щодо 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки у весняно-літній період 2017 року в 

Корабельному районі м. Миколаєва» (Протокол № 3 від 29.03.2017), «План заходів щодо 

охорони життя та запобігання загибелі людей на водних об’єктах Корабельного району м. 

Миколаєва на 2017 рік» (Протокол № 3 від 29.03.2017), «План заходів щодо забезпечення 

пожежної та техногенної безпеки в осінньо - зимовий період 2017-2018 р.р. в 

Корабельному районі м. Миколаєва» (Протокол № 7 від 07.09.2017). Комісією з питань 

техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при адміністрації 

Корабельного району протягом звітного періоду на засіданнях було розглянуто наступні 

питання, а саме: 

- Про подію, яка сталась в наслідок пожежі 19.12.2016, за адресою: вул. Княжа 

(Дибенка), 20; 

- Про подію, яка сталась в наслідок пожежі 03.01. 2017 та 18.01.2016, за адресою: 

вул. Калиниченко (І. Федька), 27 ; 

- Про забезпечення пожежної безпеки та недопущення загибелі людей на пожежах і 

подіях в пожежонебезпечний весняно-літній період 2017 року; 

- Про підготовку місць відпочинку та пляжів до початку купального сезону 2017 року 

та прийняття заходів щодо попередження загибелі людей на воді; 

- Про заходи щодо запобігання виникнення пожеж у парках, посадках, лісових масивах 

району, гасіння тощо; 

- Про ситуацію, яка склалася у гуртожитку за адресою: пр. Богоявленський, 330 

(ремонт будівлі); 

- Щодо запобігання виникнення пожеж у лісових насадженнях та на відкритих 

територіях Корабельного району; 

- Про підготовку пляжу “Чайка” до початку купального сезону 2017 року. 

Проведення заходів з мобілізаційної підготовки підприємств, установ і організацій 

району, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань в особливий період. 

Протягом звітного періоду проведено наступну роботу: 

 1.Відпрацювано документи щодо мобілізаційного плану району. 

2.Здійснено контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, які залучаються 

до виконання мобілізаційних завдань в особливий період. 

3.Доведено до керівників підприємств району розпорядження міського голови про 

виконання мобілізаційних завдань та укладено договори на виконання цих завдань в 

особливий період. 

4.Здійснено постійний контроль за мобілізаційною готовністю підприємств – 

виконавців мобілізаційних завдань, які розташовані на території району, моніторингу їх 

виробничих можливостей, надання їм необхідної методичної та консультативної 

допомоги. 

5. Проведено планування заходів щодо нормованого забезпечення населення 

району в особливий період, організація навчання і практичного тренування керівного 

складу органів управління нормованим забезпеченням населення, підготовка 

документації для органів управління НЗН. 

6.Здійснено разом з районним військовим комісаріатом контроль за станом роботи 

на об’єктах господарства району щодо організації і ведення військового обліку та 

бронювання військовозобов’язаних і призовників, за виконанням військово-

транспортного обов’язку, підготовкою транспортних засобів, призначених для передачі 

військовим формуванням в особливий період. 
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7. Організовано спільну роботу з військкоматом щодо відбору кандидатів на 

військову службу за контрактом. 

8.Надано допомогу щодо проведення приписки громадян до призовної дільниці 

району, призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, 

а саме: 

- організовано та проведено призов громадян 1990 – 1999 років народження на 

строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань 

2017 року. 

- проведено приписку громадян 2000 року народження до призовної дільниці 

Корабельного району у 2017 році. 

Відповідно до Указу Президента України від 27 вересня 2010 року № 918/2010 

"Питання шефства над Збройними Силами України", розпорядження міського голови від 

22.11.2013 № 261р "Про здійснення заходів щодо вдосконалення шефства над 

військовими частинами Збройних Сил України" та у рамках міської програми «Сприяння 

оборонної і мобілізаційній готовності м. Миколаєва» на 2013 -2017 роки адміністрація 

Корабельного району протягом багатьох років активно здійснює організаційну роботу 

щодо надання шефської допомоги військовим частинам: А – 1594, А - 4465,А 3537, А- 

3767, А 1836 -Р, А- 3406, А 2777 та райвійськкомату. 

За 2017 рік адміністрацією району було надано шефську допомогу військовим 

частинам на загальну суму 5105 грн. та районному військкомату на загальну суму 19 700 

грн. (будівельні матеріали, електротовари).  

 

Заходи у рамках виконання Комплексної Програми  

«Соціальний захист» на 2017 – 2019 роки  

При адміністрації Корабельного району працює комісія по розгляду заяв громадян 

щодо надання їм адресної грошової допомоги. Протягом звітного періоду було проведено 

10 засідань комісії. За результатами розгляду заяв громадян були прийняті відповідні 

рішення щодо надання допомоги громадянам, які знаходилися у скрутних матеріально-

побутових умовах та потребували допомоги на лікування.  

Станом на 01.01.2018 надано адресної грошової допомоги на лікування 153-м 

особам на загальну суму 83 600 грн. 
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54 особи отримали допомогу на поховання на загальну суму 32 400 грн.  

41 громадянин отримав інформацію щодо порядку отримання допомоги на 

поховання. 

 

З метою вирішення усіх нагальних питань життєдіяльності громади району 

адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради продовжує свою роботу 

згідно наданих повноважень. 


