
 

 
 

 

 

ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ 
 

 

 
 

 

ПАСПОРТ 

 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 
 

 

 

Ізмаїльський район 



 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Голова Ізмаїльської районної державної 

адміністрації 

Тодорова Наталія Іванівна 

Число, місяць і рік народження – 25 лютого 1980 

р. 

Місце народження – Україна, м. Ізмаїл. 

Освіта – вища, 2002 р., Одеський державний 

економічний університет, економіка підприємства, 

економіст; 

2016 р., Одеський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, державне 

управління, магістр державного управління. 

Стаж роботи на державній службі - 14,5 років. 

 

Голова районної ради Антонюк Василь Павлович 

Народився 14 січня 1952 року в місті Носівці 

Чернігівської області. 

Має вищу освіту – у 1979 році закінчив Київський 

автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю 

«Автомобільні дороги», отримавши кваліфікацію 

інженера шляхів сполучення. 

 

Район засновано у 1954 році  

Районний центр – м. Ізмаїл 

Територія – 1,19 тис. кв. км  

Чисельність населення – 51,5 тис. осіб без урахування м. Ізмаїл (на 01.01.2018) 

Національний склад (за переписом 2001 р.): українці – 29 %; росіяни – 16,4%;  

молдовани – 28 %, болгари - 26,1%; інші – 0,5%. 

Частка сільського населення – 91%. 

Відстань від райцентру до м. Одеса залізницею - 286 км, автошляхами – 255 км.  

Вихід до Чорного моря: є 

Межує: межує з боку ріки Дунай з Румунією, на заході, сході і півночі – з Кілійським,  

Болградським, Арцизським  районами Одещини. 
Населені пункти:  

селища міського типу – 1 

села – 22 

Ради: 

районні – 1 

селищні – 1 

сільські – 18 

 

Об’єднані територіальні громади (ОТГ): відсутні 

 

 

 



 

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ 

 

Дані про районну раду: 

кількість депутатів – 34; 

Партійний склад: «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 9, ВО «Батьківщина» – 6, 

«Опозиційний блок» – 6, «Відродження» - 2, «Аграрна партія» - 6, «Наш край» - 5. 

Найактивніші політичні сили: 

«Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Наш край», ВО «Батьківшина», «Опозиційний 

блок». 

Впливові громадські організації: 

«Ізмаїльська районна рада ветеранів Одеської області» (керівник Гірник В.А.); 

«Спілка ветеранів Афганістану Ізмаїльського району» (керівник Негруця А.К.); 

«Ізмаїльська спілка учасників АТО» (керівник Осика Ю.С.); 

 «УСПІХ РОЗВИТОК ЗАМОЖНІСТЬ ПРОЦВІТАННЯ» (керівник Татаринов І.Є.). 

Впливові особи: 

Тодорова Наталія Іванівна - голова Ізмаїльської районної державної адміністрації. 

Антонюк Василь Павлович - голова Ізмаїльської районної ради. 

Народні депутати України 

Народним депутатом України від округу № 143 (до складу якого входить Ізмаїльський 

район) є Урбанський Олександр Ігорович. 

 

 

 

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ (грн) 

  2018 

Затверджений районний бюджет (з урахуванням змін) за доходами 423077238,12 

Фактичні надходження до районного бюджету 425301484,29 

Затверджений районний бюджет (з урахуванням змін) за видатками 440855753,56 

Виконання районного бюджету в частині видатків 410159957,93 

Обсяги податкових надходжень місцевих бюджетів 47669328,02 

Загальна сума отриманих дотацій та субвенцій 373522412,44 

Податковий борг за грошовими зобов’язаннями платників податків 

(без урахування тих, які перебувають у процедурах банкрутства) 
... 

Капітальні видатки місцевого бюджету (без трансфертів з 

державного бюджету) 
27596190,3 

Загальна сума нарахованого єдиного соціального внеску 323563235,76 

Загальний обсяг виплачених пенсій 28044512,00 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника 4965 
(січень-листопад 2018) 

Заборгованість із виплати заробітної плати (на 1 січня відповідного 

року) 
— 

Фонд оплати праці за останній місяць попереднього року 27248,7 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (тис.дол. США) 607 
(станом на 31.12.17) 

Обсяги капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного 

бюджету)  
86908 тис.грн. 
(січень-вересень 2018) 



 
 

РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ ЗА ВІКОМ  (осіб) 

  2018 

Загальна чисельність населення, всього 51209 
(наявне, листопад 2018) 

Діти від 0 до 2-х років 
1891 

(постійне, станом на 

01.01.2018) 

Діти дошкільного віку від 3-х до 5-ти років 
2282 

(постійне, станом на 

01.01.2018) 

Діти шкільного віку від 6-ти до 17-ти років 
7629 

(постійне, станом на 

01.01.2018) 

Особи віком від 18 до 59 років 
29541 

(постійне, станом на 

01.01.2018) 

Особи віком від 60 років і старші 
10160 

(постійне, станом на 

01.01.2018) 

Особи віком від 15 до 70 років     
37135**** 

(постійне, станом на 

01.01.2018) 

РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ  (осіб) 

  2018 

Сільське населення 
46727 

(постійне, станом на 

01.01.2018) 

Міське населення 
4598 

(постійне, станом на 

01.01.2018) 

ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ  (осіб) 

  2018 

Кількість народжених 462 
(січень-жовтень 2018) 

Кількість померлих 556 
(січень-жовтень 2018) 

Природний приріст (скорочення) населення –294 
(січень-жовтень 2018) 

МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ  (осіб) 

 2018 

Прибуло ... 

Вибуло ... 

Міграційний приріст, скорочення ... 
  

ЕКОНОМІЧНА  АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

  2018 

Зайняте населення, осіб ... 

Кількість найманих працівників (застрахованих осіб згідно ст.1 

Закону про ЄСВ) 
5488 

Кількість зареєстрованих безробітних, осіб 341 

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років, % ... 

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, % 1 

Співвідношення прийнятих працівників до вибулих ... 

Кількість пенсіонерів, осіб 11992 



 
 

КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇХ ПЛОЩА (га) 

  2018 

Загальна площа земель, всього 119399 

Забудовані землі 3598,1236 

Землі сільськогосподарського призначення 91988,8604 

Площа земель особистих селянських господарств (ОСГ) 6290,7459 

Кількість земельних ділянок під ОСГ       8159 

Кількість земельних ділянок, що мають кадастровий номер ... 

Площа земельних ділянок, що мають кадастровий номер 

 

 

... 

ТИПИ ВЛАСНОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (га) 

  2018 

Державна 47254,7326 га 

Комунальна ... 

Приватна 

 

 

72064,485 га 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ТА СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ 

  2018 

Кількість зареєстрованих юридичних осіб 21 

Загальна кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької 

діяльності на території, зокрема: 
 

           ФОП – фізичних осіб-підприємців 226 

           Приватних підприємств 4 

           Комунальних підприємств 2 

          Державних підприємств — 

Спільних підприємств з часткою іноземного статутного капіталу ... 

Кількість суб'єктів середнього підприємництва ... 

Кількість суб'єктів малого підприємництва 

 

 

... 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДАКЦИЗНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

  2018 

Кількість діючих ліцензій з роздрібної торгівлі алкогольними 

виробами 

... 

Кількість діючих ліцензій з роздрібної торгівлі тютюновими виробами ... 

Обсяги товарообігу підакцизної продукції, тис. грн., зокрема ... 

Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво ... 

Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну ... 

Транспортні засоби ... 

Пальне ... 

Електрична енергія ... 



 
 

ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА БУДІВНИЦТВО 

  2018 

Загальна площа житлового фонду, тис. м2 1739772,7 

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла, тис. м2 1,4 
(за 2017 рік) 

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис. грн., зокрема: — 

житлові будівлі — 

нежитлові будівлі - об'єкти соціальної інфраструктури — 

нежитлові будівлі-промислові об’єкти, об'єкти іншої інфраструктури — 

Інженерні споруди, тис. грн. — 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

  2018 

Обсяги реалізованої промислової продукції, тис. грн. 76213,8 

Індекс промислової продукції, % до попереднього року ... 

Частка інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції, % 
— 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника у 

промисловості, грн. 
3451 

Загальна кількість працівників, зайнятих у промисловості, осіб 90 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТА ТРАНСПОРТ 

  2018 

Оборот роздрібної торгівлі, тис. грн. ... 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали 

діяльність із роздрібної торгівлі, тис. грн. 
43195,1 тис. грн. 

Вантажообіг автомобільного та залізничного транспорту, в тис. тонн-

кілометрів 
1300* 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

  2018 

Оборот роздрібної торгівлі, тис. грн. ... 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали 

діяльність із роздрібної торгівлі, тис. грн. 
43195,1 тис. грн. 

ЕНЕРГЕТИКА ТА СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

  2018 

Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у звітному році, 

тонн нафтового еквіваленту 
... 

Загальні обсяги споживання природного газу, тис. м3 ... 

Частка теплової енергії, отриманої з альтернативних видів палива або 

відновлюваних джерел енергії, % 

— 

Загальні обсяги споживання теплової енергії, Гкал — 

Загальні обсяги споживання електроенергії побутовими споживачами, 

тис. кВт*год 
... 

Загальні обсяги споживання електроенергії непобутовими 

споживачами, тис. кВт*год 
... 

Загальні обсяги споживання води на території, тис. м3 860,0 

Загальний обсяг водовідведення території, тис. м3 — 

Загальна кількість побутового сміття та відходів, тис. м3 4,620 



 

 

ВАРТІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  

  2018 

Вартість централізованого постачання гарячої води для населення, 

грн/м3 

— 

Вартість централізованого постачання гарячої води для релігійних 

організацій, грн/м3 

— 

Вартість централізованого постачання гарячої води для інших 

споживачів (крім населення), грн/м3 

— 

Вартість теплоенергії для населення, грн/Гкал — 

Вартість теплоенергії для бюджетних установ, грн/Гкал — 

Вартість теплоенергії для релігійних організацій, грн/Гкал — 

Вартість теплоенергії для інших споживачів (крім населення), 

грн/Гкал 

— 

Вартість послуг з централізованого опалення, грн/м2 — 

Мінімальна вартість природного газу для побутових споживачів, 

грн/м3 
8,55 

Вартість природного газу для споживачів, які не є побутовими, 

грн/1000м3 
... 

Вартість електроенергії для населення, грн/кВт*год 0,93 

Вартість електроенергії для бюджетних установ, грн/кВт*год 0,11 

Вартість електроенергії для інших споживачів, грн/кВт*год ... 

Вартість водовідведення, грн/м3 — 

РІВЕНЬ СПЛАТИ ЗА СПОЖИТІ РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ 

  2018 

Нараховано населенню до оплати за житлово-комунальні послуги, 

тис. грн. 
... 

Оплачено населенням житлово-комунальних послуг, тис. грн. ... 

Рівень сплати населенням за житлово-комунальні послуги, % 100 
(січень-жовтень 2018 р.) 

Рівень сплати за електроенергію, % 86 

Рівень сплати за теплову енергію, % ... 

Рівень сплати за централізоване опалення, % ... 

АВТОШЛЯХИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

  2018 

Загальна протяжність автошляхів 889,1 

Протяжність автошляхів державного значення 67 

Протяжність автошляхів місцевого значення 226,9 

Протяжність ґрунтових шляхів загального користування — 

Протяжність шляхів автошляхів загального користування з твердим 

покриттям 
226,9 

Кількість мостів загального користування 48 



 

 

ОСВІТА 

 2018 

Кількість дошкільних навчальних закладів 17 

Кількість дошкільних підрозділі в складі НВК 2 

Кількість загальноосвітніх шкіл в районі 19 

Кількість позашкільних закладів 2 

Кількість вихованців дошкільних навчальних закладів 1341 

Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів 5480 

Кількість відвідувачів позашкільних закладів 1559 

Загальний відсоток охоплення дітей позашкільною освітою 28,4% 

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОСВІТИ 

 2018 

Чисельність дітей у дошкільних НЗ в розрахунку на 100 місць 73 

Частка ЗНЗ у сільській місцевості, що використовують у навчальному 

процесі, комп'ютерну техніку, підключену до мережі Інтернет 
100% 

Частка випускників ЗНЗ, що отримали за результатами ЗНО з 

української мови та літератури 160 балів і вище 
16,1% 

Частка випускників ЗНЗ, що отримали за результатами ЗНО з 

іноземної мови  160 балів і вище 
7,5% 

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  

  2018 

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, на 10 тис. осіб 

населення 
220,9 

Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб населення 14,6 

Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного 

туберкульозу на 10 тис. населення 
11,2 

Кількість лікарів та середнього медичного персоналу в розрахунку на 

10 тис. населення 
14,9 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА 

  2018 

Рівень охоплення соціальними послугами осіб, що перебувають у 

складних життєвих обставинах,  % 
100 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

на 10 тис. дитячого населення 
116 

Частка дітей сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

виховуються у сімейних формах виховання, % 
84% 

Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя і 

здоров'я особи, на  тис. осіб населення 
347** 

__________ 

* Вантажообіг та обсяги перевезень вантажів автомобільним транспортом по містах 

та районах у січні – листопаді 2018 року, показник із залізничного транспорту 

відсутній. 

** Загальна кількість виявлених злочинів. Тяжкі та особливо тяжкі злочини - 208. 

*** Очікуване виробництво валової продукції за 2018 рік у порівняних цінах 2010 

року. 



 

****Показник наданий щодо осіб віком 15-69 років включно. 

‹—›  – явище в даний період в Ізмаїльському районі відсутнє 

‹...›   – дані відсутні або конфіденційні згідно вимог ЗУ «Про державну статистику» 

По розділу «Місцеві фінанси» та показнику «Співвідношення прийнятих працівників до 

вибулих» використані дані на підставі державного статистичного спостереження 

«Обстеження підприємств із питань статистики праці», яке охоплює юридичні особи та 

відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше 

осіб. Інформація щодо показника заборгованості із заробітної плати станом на 01 січня 

відповідного року наведена без урахування найманих працівників статистично малих 

підприємств і у фізичних осіб-підприємців.  


