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Склад Херсонської обласної ради VII 

скликання за результатами виборів 

25 жовтня 2015 року:

• 64 депутати

• 7 фракцій

Перша сесія обласної ради відбулася 

4 грудня 2015 року.

Більшістю голосів головою Херсонської 

обласної ради обрано Путілова А.С.



Робота ради::

З початку роботи депутатів нової 

каденції Андрій Путілов організував та 

забезпечив проведення:

• 5 пленарних засідань сесій; 

• 58 засідань постійних комісій;

• розглянуто 746 питань;

• направлено 272 запити до 

компетентних органів;

• прийнято 181 рішення сесій.

Для порівняння:

За перше півріччя 2015 року 
проведено:

• 19 засідань комісій, що в 3 рази 

менше; 

• розглянуто 344 питання, або в 2 рази 

менше.



Затверджені радою основні 

документи:

Про обласний бюджет на 2016 рік

• В тому числі: дохідна частина 
загального фонду обласного бюджету –

в сумі 286,9 млн грн.

• Перевиконання по підсумках першого 

півріччя – 30,9 млн грн.

• Очікуване перевиконання за рік    -

65,6 млн грн.

• Перевиконання по підсумках 2015 року 

– 45,4 млн грн.

Про Програму соціально-

економічного розвитку на 2016 рік

• Загальний обсяг – 127,9 млн грн.

Про План реалізації Стратегії 
розвитку Херсонської області до 

2020 року.



Рекордний обсяг державних 

інвестицій в економіку та 

розвиток області в цьому році –

550 млн грн!

А саме:

• державний Фонд регіонального 
розвитку – 92,6 млн грн (на 

співфінансування у місцевих бюджетах 

передбачено – 20,34 млн грн);

• субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на заходи 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій – 60,68 млн грн;

• кошти на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого 

значення – 396,7 млн грн. 

• У 2015 році обсяг інвестицій у 

розвиток інфраструктури області склав 

220,8 млн грн.



Загальна сума інвестицій у розвиток 

– 127,920 млн грн:

• обсяг фінансування з державного 

Фонду регіонального розвитку – 92,620 

млн грн;

• співфінансування з місцевих бюджетів 
– 20,340 млн грн.

• Загальна:

• 6 об’єктів у м.Херсон на суму  

88570,134 тис. грн;

• 1 об’єкт у м.Нова Каховка на суму  

10593,374 тис. грн;

• 3 об’єкти у Бериславському районі на 

суму 3165,783 тис. Грн;

• 3 об’єкти у Білозерському районі на 

суму 2188,590 тис. грн;

• 1 об’єкт у Великоолександрівському

районі на суму 1472,797 тис. грн;

• 1 об’єкт у Верхньорогачицькому районі

на суму 506,251 тис. грн;

• 1 об’єкт у Високопільському районі на 

суму 1696,813 тис. грн;

• 1 об’єкт у Генічеському районі на суму 

1985,987 тис. грн.
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• 1 об’єкт у Голопристанському районі

на суму 1196,114 тис. грн;

• 3 об’єкти у Іванівському районі на суму 

2278,412 тис. грн;

• 2 об’єкти у Каланчацькому районі на 

суму 1854 тис. грн;

• 1 об’єкт у Каховському районі на суму 

3082,755 тис. грн;

• 2 об’єкти у Новотроїцькому районі на 

суму 7073,866 тис. грн;

• 2 об’єкти у Нововоронцовському

районі на суму 914,494 тис. грн;

• 1 об’єкт у Скадовському районі на суму 

243,072 тис. грн;

• 2 об’єкти у Цюрупинському районі на 

суму 721,545 тис. грн;

• 1 об’єкт у Чаплинському районі на 

суму 376,199 тис. грн.
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Комунальна власність має приносити 

дохід у бюджет області!

За підтримки голови Херсонської облради Путілова А.С. створено

КЗ «Агенція розвитку об'єктів спільної власності територіальних 

громад Херсонської області», який ретельно вивчає роботу 

підприємств комунальної власності та надає рекомендації щодо 

покращення фінансового стану та економії бюджетних коштів.

Разом з Агенцією:

• Проведена інвентаризація майна закладів, установ та 

підприємств Херсонської обласної ради.

• Проведений аналіз роботи комунальних підприємств.

• Проведений аналіз ефективності передачі майна в оренду.

• Виявлені внутрішні резерви економії бюджетних коштів.

Агенція за 6 місяців роботи:

• віднайшла внутрішніх резервів підприємств на суму 

6,7 млн грн;

• завершила ліквідаційні процедури по

2 підприємствах;

• за результатами виявлених резервів заощадила 

3,1 млн грн бюджетних коштів;

• за результатами моніторингу діяльності КП по виявлених фактах 

порушень оголошені догани двом керівникам; 

• порушено 3 кримінальних провадження по факту неналежного 

використання комунального майна та бюджетних коштів (КЗ 

«Ліки Херсонщини», КЗ «Херсонський обласний навчально-

курсовий комбінат АПК», КЗ «Херсонський психоневрологічний 

будинок-інтернат»).



• Нерухомість - 1117 об'єктів площею 

643,4 тис.кв.м, з них передано в 

оренду - 15,7 тис.кв.м (2,5% від 

загальної площі).

• Автотранспорт - 526 од., з них 145 од. 

не використовуються.

• Земельні ділянки - 887,0 га. 

• 122 заклади, установи, підприємства

(з урахуванням змін на 15.07.2016), 

з них установи та заклади, що 

утримуються з бюджету, - 90 од.; 

заклади, які отримують фінансову 
підтримку з бюджету, – 2 од.; 

госпрозрахункові підприємства – 29 од.

ВПЕРШЕ Рада має перелік

майна обласної комунальної

власності.



ВПЕРШЕ виявлено 203 випадки

неоформленого нерухомого

майна та земельних ділянок

• 44 об’єкти нерухомого майна і 112 
земельних ділянок не внесено до 

Реєстру речових прав;

• 24 об’єкти нерухомого майна площею 

156,6 тис. кв.м зареєстровані 
безпосередньо за комунальними 

закладами, а не територіальними 

громадами області;

• адреса 2 об’єктів нерухомого майна не 
відповідає їх фактичному 

місцезнаходженню; 

• 14 об’єктів нерухомого майна мають 

розбіжності в площі на 43,2 тис. кв.м
та 14,9 га; 

• 3 об’єкти нерухомого майна мають 

двох власників.



Виявлено майно без 

оформленого права власності

• 4 приміщення площею 771,8 кв.м

(орієнтована ринкова вартість понад 2,0 млн 

грн), 

• 40 земельних ділянок під приміщеннями 

площею 57,4 тис.кв.м,  

• транспортний засіб (орієнтована ринкова 

вартість 200,0 тис.грн). 

Адміністративні будівлі без 
оформлення права власності:

І поверх будівлі  Херсонського обласного 

навчально-курсового комбінату АПК

Адреса: м. Херсон, вул. Сенявіна, 25.

Площа: 320,4 кв.м.

Рішенням обласної ради від 10.06.2016 

приміщення включено до спільної власності 

територіальних громад області.

Частина будівлі Комерційної школи бізнесу

Адреса: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 131.

Площа: 190,6 кв.м.

З метою визначення статусу приміщення 

направлені запити до Фонду держмайна, 

міськвиконкому, БТІ.



Житло та транспорт без 

оформлення права власності:

Квартира Херсонської обласної дитячої

лікарні

Адреса: м. Херсон, просп. 200 Херсона, буд. 

35, кв. 30.

Площа: 54,7 кв.м.

Винесено на розгляд чергової сесії

09.09.2016

питання щодо включення до спільної

власності територіальних громад

Катер на підводних крилах «Волга»

Не використовується понад 10 років.

Проводиться робота по оформленню права 

власності.

Гаражі без оформлення права 
власності:

Гаражі Херсонського обласного

кардіологічного диспансеру

Адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 39.

Площа: 204 кв.м.

З метою визначення статусу приміщення

направлені запити до Фонду держмайна, 

міськвиконкому, БТІ.





Комунальні підприємства

мають працювати на громаду!

1. За ініціативою голови ХОР Путілова

А.С., депутатів та Агенції запроваджено 

систему внутрішнього контролю за рухом 

коштів 2-х комунальних підприємств, що 

надало можливість визначити певні 

резерви надходжень.

Так,  за дорученням голови ХОР Путілова

А.С. створена робоча група з вивчення 

діяльності КП «Арабатська Стрілка». 

РЕЗУЛЬТАТ: дохід за 7 місяців 2016 року 

склав 2,5 млн грн та перевищив показник 

відповідного періоду 2015 року на 66%, 

або на 979,0 тис. грн, прибуток 

збільшився на 74% та склав 407,9 тис. грн. 

проти 234,2 тис. грн за 7 місяців 2015 р.

Це дозволило забезпечити безкоштовний 

відпочинок на базі 140 учасників АТО та 

членів їх сімей (витрати на їх проживання 

склали 79,8 тис. грн).

2. Встановлена наявність права КП 

«Херсонські авіалінії» на відшкодування 

ПДВ на розрахунковий рахунок у сумі 2,5 

млн грн. Це - обігові кошти підприємства!



Соціальне житло для вчителів, 

медиків, спортсменів!

• ВПЕРШЕ виявили резерви  житлових 

приміщень, які можливо використовувати 

під соціальне житло.

• У спільній власності територіальних 

громад Херсонської області знаходиться 

15 гуртожитків та готелів (загалом 1907 

місць) та 4 недобудованих об’єкти,  які за 

умови їх завершення можуть бути 

використані для проживання (орієнтовно 

50 місць). Агенцією проводиться аналіз 

фактичної завантаженості гуртожитків і 

готелів та можливості їх використання під 

соціальне житло для спортсменів, 

учасників АТО.

• Вільні місця є резервом для розташування 

молодих спеціалістів, спортсменів,  

учасників АТО. 



Сучасна «швидка допомога»:

• У 2015 році за рахунок коштів 

обласного бюджету створена 5-та в 

Україні єдина диспетчерська 

обласного Центру екстреної медичної 
допомоги.

• Вартість будівельних робіт - 4,96 млн 

грн. Устаткування і комп'ютерне 

забезпечення - 3,76 млн грн.

• У 2016 році Херсонщина стала єдиною 

в Україні областю, яка повністю 

підключена до єдиної диспетчерської. 

Відкрито пункти базування "швидкої 
допомоги" в районах області.

• На всіх машинах "швидкої допомоги" 

встановлені трекери, що дозволяє 

контролювати пересування, 

телефонувати за офіційним номером 

встановлений нормативом час (20 

хвилин у сільській місцевості, 10 

хвилин в місті).

• Економія палива склала 30 відсотків.

• Економія бюджетних коштів на 

утримання служби за перше півріччя 

2016 року склала близько 3 млн грн.



Проекти, які є соціально

значущими для області:

• Для дитячої обласної лікарні придбано 
два реанімобілі для транспортування 

дітей, ще два відремонтовано та 

оснащено, придбано лапароскопічне

обладнання, укомплектовано 

реанімаційне місце для 

новонароджених. Загальна сума –

8,7 млн грн.

• Вперше за останні 5 років виділено 

8 млн грн на перезарядку 

кобальтового елемента в апараті, яким 

опромінюють онкологічних хворих в 

обласному онкологічному диспансері.

• Створення на базі обласного 

онкологічного диспансеру Центру 

променевої терапії для Півдня України.



АЕРОПОРТ –

точка економічного зростання

У 2015 році розпочато реконструкцію 
аеропорту «Херсон», який відновив 

роботу після 13-річної перерви.

За два роки роботи:

• Рейсом Стамбул - Херсон - Стамбул

виконано понад 600 рейсів;

перевезено понад 110 тис. пасажирів.

• Рейсом Херсон - Київ - Херсон 

виконано 42 рейси; перевезено 
1,7 тис. пасажирів.

• Рейс Стамбул - Херсон - Стамбул 

переміг у номінації авіакомпанії 

«Турецькі авіалінії» - найбільш 
завантажений рейс авіакомпанії в 

Європі (завантаження становить 81%).



АЕРОПОРТ –

точка економічного зростання

Перспективи розвитку інфраструктури 

АЕРОПОРТ «ХЕРСОН»:

Використано коштів у 2015 році:

• обласний бюджет - 10,6 млн грн;

• власні кошти КП ХОР «Херсонські 

Авіалінії» - 15,9 млн грн;

• державний бюджет - 35,5 млн грн.

Перспективи на 2016 рік:

• для продовження робіт по реконструкції 

буде виділено з ФРР - 49,2 млн грн;

• з обласного бюджету - 17 млн грн;

• власні кошти підприємства - 14 млн грн.

Етапи розвитку на 2016-2018 роки:

• реконструкція перону, руліжних доріжок, 

злітно-посадкової смуги;

• новий курс зльоту і посадки 207°;

• світлосигнальна система високої 

інтенсивності;

• автоматична посадка літаків VOК / DME.

Аеропорт включено до державної 

програми розвитку аеропортів до 2023 

року.



Плани на майбутнє:
• Зниження тарифів державного 

підприємства “Херсонська ТЕЦ”, 

приведення їх у відповідність з 

тарифами МКП “Херсонтеплоенерго”.

• Моніторинг депутатами обласної ради 
виконання проектів, які фінансуються 

за рахунок обласного та державного 

бюджетів на певних територіях їх 

виборчих округів.

• Розробка положення про видобуток 

надр на території Херсонської області.

• Розробка дієвої Програми 

забезпечення лікарень області 
медикаментами першої необхідності.

• Розробка механізму забезпечення 

безкоштовними мамологічними

дослідженнями раз на рік усіх жінок 
Херсонщини.

• Розробка обласної комплексної 

програми ремонту та утримання доріг 

області.

• Розробка дієвого механізму щодо 

недопущення закриття шкіл у 

сільських населених пунктах області.



Дякую за 

увагу!


