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Програмою економічного і соціального розвитку Краснокутського району на 

2017 було визначено сім пріоритетних напрямків роботи районної державної 

адміністрації. Пропоную детально зупинитися на кожному з них. 

Головним напрямком є збереження економічного потенціалу району та 

підвищення конкурентоспроможності економіки. 

Одним із чинників успішного розвитку району є його фінансова 

самодостатність. Так, у 2017 році до загального фонду зараховано 89142,1 тис. 

грн., або 110,0 % (+8126,4 тис. грн.) до показників, затверджених органами 

місцевого самоврядування (81015,7 тис. грн.) В порівнянні з 2016 роком 

надходження збільшились на 38,2 % або на 24657,8 тис. грн.  

Районний бюджет виконаний на 108,0 %, при плані 46692,0 тис.грн. 

надійшло 50428,6 тис. грн., перевиконання склало 3736,7 тис. грн. В порівнянні з 

2016 роком  надходження збільшились на 57,9 %, або на 18490,1 тис. грн. 

Перевиконання бюджету є вагомим фінансовим підґрунтям для виконання 

існуючих соціальних програм та надійним фундаментом, закладеним на 2018 рік. 

Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету району за 2017 рік 

без врахування внутрішніх трансфертів та видатків, що фінансуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету (пільги, субсидії, допомоги) виконана на 93,8 

відсотка, а включаючи ці видатки, виконання складає 96,3 відсотків, за минулий 

рік – 96,7 відсотків. При затверджених асигнуваннях з урахуванням змін 276371,2 

тис. грн. використано 265235,6 тис. грн., що більше минулого року на 76400,3 тис. 

Станом на 01.01.2018 заборгованості по виплаті заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери немає. 

 

Ураховуючи аграрну спрямованість економіки району, велику питому вагу 

сільського населення, стан агропромислового комплексу є одним із головних 

показників соціально-економічного розвитку. За 2017 рік сільське господарство 

району має певні здобутки, всупереч несприятливим погодним умовам у вигляді 

засушливого літа. 

Сільськогосподарськими підприємствами Краснокутського району 

вироблено валової продукції рослинництва у порівняльних цінах 2010 року на 

загальну суму 261,3 млн. грн., що становить 92,9 відсотків до минулого року. 

За підсумками роботи 2017 року сільськогосподарськими підприємствами з 

площі 23,7 тис. га намолочено зернових та зернобобових культур 91,7 тис. тонн, 

при середній урожайності 38,6 ц/га  

Соняшника зібрано на площі 9,5 тис. га. Намолочено 21,4 тис. тонн насіння, 

при середній урожайності 22,5 ц/га. Сою зібрано на площі 5,5 тис.га, намолочено 

6,1 тис. тонн, при середній урожайності 11,1 ц/га.(- 9,0 ц/га до мин. року)  
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Валовий збір цукрових буряків по району склав 185 тис. тонн. У 2017 році 

площа посіву цукрових буряків складала 4,4 тис. га (+0,5 тис.га до минулого року), 

урожайність  склала 423,1 ц/га. (-78,9 ц/га до минулого року) 

Зібрано 6081 тонн плодів та ягід (+3959 тонн до минулого року), 

урожайність 81,1 ц/га (+52,8 ц/га до мин. року). 

Сільськогосподарськими підприємствами зібрано з площі 10 га 117 тонн 

картоплі, урожайність – 123 ц/га, овочів з 3 га 16 тонн при урожайності  48 ц/га.   

Завершено засипку насіння ярих зернових культур 1776 тонн або на            

100 % від потреби. 

Підготовлено грунт під урожай 2018 року. Підготовлено 26,9 тис.га, або 85,5 

% , в тому числі виконано 4,0 тис.га глибокої оранки, або 100 %, з неї під посів 

цукрових буряків.  

Проведено посів озимих зернових на площі 10,7 тис. га..  

На комплекс осінньо-польових робіт було витрачено 229,3 млн. грн. власних 

коштів.  

Сільськогосподарськими підприємствами Краснокутського району 

вироблено валової продукції тваринництва  у порівняльних цінах 2010 року на 

загальну суму 4,5 млн. грн., що становить 97,8 відсотків до минулого року. 

Станом на 01 січня 2018 року в господарствах району налічується 809 голів 

великої рогатої худоби, в т.ч. корів 186 голів. Овець налічується 302 голови. 

Виробництво молока становить 651,6 тонн, це на 18,8 тонн або на 2,8 % 

менше, ніж було у відповідний період минулого року. Надій на корову становить 

3133 кг, це на 90 кг або на 2,8 % менше, ніж було у відповідний період минулого 

року. 

Середньодобові прирости по ВРХ склали 260 грам. 

Отримано 276 голів телят, це на 28 голів або на 9,3 % менше, ніж було у 

відповідний період минулого року. 

По господарствах району налічується 1195 голів свиней. За 2017 рік 

отримано 1744 голови приплоду поросят, це на 316 голів або на 15,4 % менше, ніж 

було у відповідний період минулого року. Виробництво м’яса склало 229,9 тонн, 

це на 4,08 тонн, або на 1,7% менше, ніж було у відповідний період минулого року, 

в т.ч. ВРХ –66,3 тонн, свиней – 161,6 тонни,  овець – 1,99 тонн.  

Реалізація на забій худоби в живій вазі склала 211,7 тонн, це на 26,4 тонн 

або на 11,1% менше, ніж було у відповідний період минулого року. 

Середньодобові прирости по свинях становлять 456 грам, це на 15 грам, або на 

3,0% більше, ніж було у відповідний період минулого року. 

Господарствами району придбано сільськогосподарської техніки в 2017 

році на суму 50,2 млн. грн., що  на 1 млн. більше  минулого року. 

По звітуючих господарствах облікового кола середня чисельність штатних 

працівників становить 718 чоловік. Середньомісячна заробітна плата по 

сільгосппідприємствах району за 2017 рік становить 5592 грн.(+ 121 грн. до 

листопада місяця 2017 року), та  на 1956 грн. більше рівня минулого року (53,8 % 

ріст). Заборгованості з виплати заробітної плати по економічно активних 

підприємствах станом на 01.01.2018 не було. 
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Аналізуючи стан виплати орендної плати за земельні частки (паї) в 2017 

році необхідно відмітити, що в 2017 році вона зросла на 43 %. 

Більшість господарств в 2017 році збільшили орендну плату від 8 до 11 

відсотків від загальної вартості орендованих земель і в середньому по району цей 

показник складає 7,3 %, або за 1 га 2741 грн.( в минулому році 1916 грн.)   

По району кількість орендодавців землі 7328 осіб. Загальна кількість 

орендованих земель по району склала 35480 га. Середній розмір земельного паю 

4,9 га.   

На сьогодні сплачено орендної плати по договорах на суму 97,0 млн. грн. 

(100 % до загального розміру орендної плати).  

За  2017 року перераховано 21 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб, що 

на 7,2 млн. грн. більше порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.  

Управління агропромислового та економічного розвитку постійно 

проводить роботу з орендарями щодо підвищення рівня виплати за оренду 

земельних часток (паїв), з врахуванням результатів господарської діяльності та 

фінансово-економічного стану, та довести середній показник по району до  9 % 

орендної плати від грошової оцінки землі.   

У 2017 році промисловість району, представлена 3 підприємствами харчової 

промисловості: двома цукровими заводами, ДП «Дублянський спиртовий завод» 

та комунальним підприємством з водопостачання та водовідведення «Джерело», 

працювала з позитивною динамікою. 

Район забезпечив 2,9 % від загального обсягу реалізації промислової 

продукції у Харківській області. (3,9 млрд.грн.), що на 1,8 млрд. грн. більше, 

порівняно з відповідним періодом минулого року. 

Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення є 

важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у формуванні 

загального економічного потенціалу області, забезпеченні потреб населення в 

товарах і послугах. 

На території Краснокутського району діє ПХО «Краснокутський ринок». За 

2018 рік змін в структурі ринків не відбувалося. 

Мережа підприємств побуту станом на 01.01.2018 складає 39 одиниць та 

порівняно з початком 2017 року загальна кількість одиниць побутового 

обслуговування не змінилася. 

Кількість підприємств ресторанного господарства Краснокутського району 

стала, порівняно з початком року та станом на 01.01.2018 складає 44 одиниці.  

Станом на 01.01.2018 в районі зареєстровано 758 суб’єктів малого 

підприємництва, в тому числі, малих підприємств – 87, тих, що випускали 

продукцію і надавали послуги – 57, фізичних осіб-підприємців – 671. В районі 

працює 70 фермерських господарств. 

Для населення району впродовж звітного року організовувались  

передсвяткові сільськогосподарські  ярмарки за участю малого підприємництва. 

Покупці мали змогу придбати різноманітну сільськогосподарську продукцію: 

яйця, картоплю, мед, зерно пшениці та кукурудзи, крупи, живу рибу, молочну 

продукцію та інше. Таких ярмарків було 4. 

Підприємці також активну участь беруть в інших районних масових 

заходах. 
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Наступним пріоритетом на 2017 рік було визначено формування 

сприятливого інвестиційного іміджу району, активізація роботи по залученню 

додаткових коштів. 
У 2017 році завдяки співпраці з Державним фондом регіонального розвитку 

проводиться реконструкція корпусу №2 Краснокутської гімназії під дитячий 

садок. Приміщення, яке понад 10 років не використовувалось та не опалювалось, 

вже у 2018 році наповниться дзвінким дитячим сміхом. Цей об’єкт стане ще одним 

корпусом Краснокутського ДНЗ № 1, в якому будуть розміщенні три групи 

(загальна кількість дітей – 70 осіб). Крім цього, тут функціонуватимуть музична і 

спортивна зали, які зможуть відвідувати всі вихованці дошкільного навчального 

закладу, незалежно від того, в якому з корпусів ДНЗ за ними закріплена їхня 

група. 

Вже доброю традицією стала участь Краснокутського району у конкурсі 

міні-проектів Харківської обласної ради «Разом у майбутнє». 

У 2016 році за результатами конкурсного відбору 4 проекти нашого району 

стали переможцями конкурсу. 

Цьогоріч до конкурсного комітету було подано 39 проектів, розроблених 

ініціативними групами громадян та органами місцевого самоврядування для 

розв’язання соціально значущих проблем на території Краснокутського району.  

Перемогу здобули 18 проектів..  

За сприяння голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії 

Олександрівни Світличної та депутатів Харківської обласної ради, усі проекти 

були профінансовані, успішно реалізовані у 2017 році, про що свідчать отримані 

громадами відповідні сертифікати.  

Наприклад, завдяки участі у цьому конкурсі були замінені вікна і двері в 

амбулаторіях та ФАПах ЦПМСД Кранокутського району – с. Мирне, с. Олексіївка, 

с. Водяне, с. Пархомівка. Чотири проекти вдалося реалізувати в галузі освіти: 

заміна віконних блоків і дверей у Костянтинівській, Слобідській та В’язівській 

школах, а також у їдальні Колонтаївської ЗОШ. Успішною була й участь у цьому 

конкурсі сільських рад нашого району. Зокрема, Пархомівська сільська рада 

отримала додаткові джерела фінансування для проведення капітального ремонту 

системи опалення у Пархомівському дошкільному навчальному закладі; Козіївська 

сільська рада – для капітального ремонту водогону в селі і фасаду Козіївського 

СБК; Олексіївська та Мурафська сільради для робіт у дитячих садочків; 

Китченківська сільська рада – для зміцнення матеріальної бази сільського Будинку 

культури. Також у рамках цього конкурсу було придбане сучасне медичне 

обладнання для Краснокутської ЦРЛ. 

Третім, але не менш важливим пріоритетом визначено реформування 

житлово-комунального господарства району. 
Станом на 01.01.2018 введено до експлуатації сім індивідуальних житлових 

будинків, загальною площею – 671,9 кв.м. Проводиться робота щодо збільшення 

індивідуального житлового будівництва. 

У 2017 році проведені роботи по розробці картографії містобудівної 

документації (геодезії) по В`язівській сільській раді,  Мурафській сільській раді та 

Костянтинівській селищній раді. 
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Велика увага була зосереджена на покращення стану дорожнього покриття в 

Краснокутському районі. 

У 2017 році наша держава проводила так званий митний експеримент, згідно 

з яким, кошти, що надходять з митниці, спрямовуються на покращення 

автомобільних доріг. У нашому районі такою дорогою була визначена автодорога 

«Качалівка – Костянтинівка». Замовником робіт була Служба автомобільних доріг 

Харківської області. Але кошти, на жаль, їм не вдалося освоїти в повному обсязі. З 

настанням осінніх холодів роботи були зупинені. Їх продовжимо вже в 2018-ому 

році. Але в новому році цією роботою займатиметься Департамент капітального 

будівництва ХОДА, оскільки ця дорога буде в підпорядкуванні 

облдержадміністрації, а не Служби автомобільних доріг. Відповідні кошти на цей 

ремонт – субвенції – передбачені в державному бюджеті. 

Відповідно до постанови КМУ про залучення кредитних коштів під гарантії 

держави, у 2017 році по Краснокутському району було освоєно 10,5 млн. грн., у 

т.ч. 1,2 млн. грн. – співфінансування з районного бюджету. За ці кошти був 

відремонтованих відрізок дороги «Краснокутськ – Богодухів – Суми – Полтава», 

яка суміщається з вул. Миру смт. Краснокутськ. Крім того, завдяки цим коштам 

була погашена заборгованість за ту роботу, яка була виконана в 2016-ому році (так 

званий Чернещанський напрямок), та відремонтований відрізок дороги у 

Любівському напрямку. У 2018-ому році планується завершити ремонт цієї дороги 

аж до с. Любівка. Крім того, будуть усунені всі недоліки, що були виявлені в 

ремонті дороги по вул. Миру в Краснокутську. 

Крім того, у серпні 2017-го року з обласного бюджету було виділено кошти 

в сумі 1 млн. 400 тис. грн. – на придбання вакуумної машини, що були передані 

Краснокутській селищній раді. Тож у цьому році автопарк Краснокутського 

ВУЖКГ поповнився новою сучасною вакуумною машиною. 

 

Одним із важливих пунктів Програми економічного і соціального розвитку є 

зайнятість населення та рівень отримуваних ним доходів. 

Тому наступним пріоритетним напрямком роботи Краснокутської РДА в 

2017 році стало посилення соціального захисту населення, подолання бідності, 

підвищення рівня життя населення. 

Рівень офіційно зареєстрованого безробіття станом на 01.01.2018, за даними 

районного центру зайнятості, склав 1,96 %. Чисельність зареєстрованих 

безробітних, що знаходяться на обліку у Краснокутському районному центрі 

зайнятості, становить 287 осіб і в порівнянні з минулим роком зменшилась на 40 

осіб (на 01.01.2017 - 327 осіб). 

Продовжувалася робота з виконання завдань з реалізації заходів Програми 

зайнятості населення Краснокутського району. Основним напрямком було 

створення нових робочих місць. За рахунок усіх джерел фінансування створено 

210 робочих місць. Розвиток підприємницької діяльності та самозайнятості також 

є одним із перспективних напрямів створення нових робочих місць. З початку 

року кількість створених робочих місць з числа підприємців склала 92 особи. 

Важливим показником рівня життя населення є розмір середньомісячної 

заробітної плати.  
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У районі продовжувалась робота щодо забезпечення належного рівня 

заробітної плати працівникам району на підприємствах, установах, організаціях 

району. В ІІІ кварталі поточного року середньомісячна заробітна плата в районі 

становила 5407 грн. (20 місце по області). 

Станом на 01.01.2018 в управлінні соціального захисту населення 

Краснокутьскої РДА на обліку перебувало 2041 отримувачів державних 

соціальних допомог, яким нараховано та профінансовано 44075,005 тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 року до управління соціального захисту населення 

звернулося вперше 259 громадяни  за отриманням пільг з житлово-комунальних 

послуг. 

 

Покращення охорони здоров’я населення району – постійно в 

пріоритеті. 
Охорону здоров’я жителів Краснокутщини забезпечують два комунальних 

заклади: КЗОЗ «Краснокутська центральна районна лікарня» та КЗОЗ «Центр 

первинної медико санітарної допомоги Краснокутського району». 

У 2017 році особлива увага була зосереджена на підвищення якості та 

доступності медичних послуг на усіх рівнях. 

Стосовно капіталовкладень в об’єкти соціально-економічного розвитку у 

сфері охорони здоров’я населення Краснокутщини, то в 2017 році було освоєно 

кошти обласного бюджету в сумі 700 тис. грн. на ремонт інфекційного відділення 

Краснокутської ЦРЛ. Відповідно до угоди між Харківською обласною державною 

адміністрацією і ПАТ «Укргазвидобування» про фінансування об’єктів соціальної 

сфери Харківської області, за рахунок коштів товариства у 2017-ому році було 

здійснено капітальний ремонт дитячого відділення ЦРЛ (600 тис. грн.), та 

капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. 

Мурафа (900 тис. грн.).  

Крім того проведено поточний ремонт зубопротезної лабораторії на суму 

майже 200,00 тис.грн. (залишки медичної субвенції та кошти районного бюджету 

за 2016 рік).  

Упродовж 2017 року придбано медичного обладнання всього на суму понад 

1,5 млн.грн. 

Для підвозу хворих на процедуру гемодіалізу придбано автомобіль 

спеціалізований медичної допомоги FORD TRANSIT на суму 997,0 тис.грн. 

Для потреб АЗПСМ смт. Костянтинівка придбано автомобіль 

спеціалізований медичної допомоги RENAULT DUSTER  на суму  495,0 т. грн.  

Завдяки участі у конурсі «Разом у майбутнє» на умовах співфінансування з 

районного бюджету реалізовано 5 міні-проектів у сфері медицини. 

Зокрема, 4 об’єкта по ЦПМСД  (проведення капітального ремонту по заміні 

віконних та дверних блоків на енергозберігаючі): 

- «Тепла амбулаторія» (Пархомівська с\р); 

- «Сільська медицина з теплом до людей» (с.Водяне, Олексіївська с/р); 

- «Тепло в фельдшерському пункті – тепло в душі пацієнта» (с. Мирне, 

Мурафська с/р); 

- Теплий фельдшерсько-акушерський пункт – здорове майбутнє країни» 

(с.Олексіївка Олексіївська с/р). 
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1 об’єкт по ЦРЛ 
«Здорова людина – здорова нація» - придбання медичного обладнання. 

На виконання Урядової державної програми «Доступні ліки» у 2017 році 

проведено відшкодування вартості лікарських препаратів на суму 20,124 тис.грн. 

Особи, демобілізовані з АТО отримали послуги на безоплатне зубопротезування 

вартістю 56,0 тис. грн. 

У 2017 році відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації, 

дошкільні, загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади забезпечували якісну 

реалізацію основних завдань державної політики в галузі освіти.  

Так, у районі функціонує стала мережа навчальних закладів. Це - 11 

дошкільних навчальних закладів. З них 10 – комунальної власності, 1 група -  у 

складі Каплунівського навчально-виховного комплексу. Дошкільною освітою 

охоплено 657 дітей. Мережа груп та кількість дітей теж залишається незмінною, як 

і  у 2016 році. Відсоток охоплення дітей п’ятирічного віку підготовкою до 

школи становить 100%.  

Функціонує 14 загальноосвітніх навчальних закладів, з яких І-ІІ ступенів – 2, 

І-ІІІ ступенів – 10, НВК - 1, гімназія – 1. У 2017/2018 навчальному році здобувають 

освіту 2375 учнів за денною формою навчання. Порівнюючи з 2016/2017 

навчальним роком кількість учнів зменшилася на 10 осіб. 

У 2017 році зі 122 учнів - 2 отримали золоті медалі. У 2016 році зі 118 учнів 

– 1 отримав золоту, 1 – срібну медаль. 

Сталою є й мережа позашкільних навчальних закладів: Центру дитячої та 

юнацької творчості та ДЮСШ. Охоплення різними формами позашкільної освіти 

становить 100 % від загальної кількості дітей шкільного віку. 

У 44 гуртках ЦДЮТ заняттями охоплено 1018 вихованців, у ДЮСШ у 22 

секціях – 405 учнів. Проте хочу зазначити, що перелік видів спорту збільшився до 

6. Окрім баскетболу, волейболу, футболу, гирьового спорту та тенісу, розпочала 

роботу ще й секція з біатлону. 

У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України переможцями стали 3 учнів. Це І 

місце у секції «Всесвітня історія» отримала Грубнік Анюта, а ІІІ місце - Зінченко 

Еліна, учениці 11 класу Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  у секції «Агрономія» ІІІ 

місце зайняла Лісняк Анна, учениця 11 класу Пархомівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Також  переможцями обласного етапу учнівських олімпіад стали учні 

Краснокутської гімназії Бреславський Микола та Костенко Анастасія.  

У фінальному етапі Міжнародного конкурсу знавців 

української мови імені П.Яцика у складі команди Харківської області брав участь 

учень 6 класу Краснокутської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №2 В’юнник 

Назар, який посів ІІ місце в обласному етапі конкурсу.  
У грудні 2017 року в м. Київ учениця Козіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рудь 

Єлизавета, переможець обласного етапу конкурсу «Я – майбутній політик», 

отримала диплом переможця, який їй вручив Голова Адміністрації Президента 

України, голова Харківської територіальної організації партії «БПП 

«Солідарність» Ігор Райнін. Так тримати! Це наші майбутні державотворці! 
А вже у цьому році троє учнів стали переможцями обласного етапу 

учнівських олімпіад. Це Мельник Дар’я, учениця Мурафської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
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та учні Краснокутської гімназії Костенко Анастасія і Бреславський Микола, які 

зайняли треті місця з навчальних предметів «Біологія», «Історія», «Українська 

мова і література». 

На обласному рівні успішними були й виступи учнівських спортивних 

команд: у змаганнях з легкоатлетичного чотирьохборства – І місце (Краснокутська 

гімназія), у «Козацькому гарті» - ІІ місце (Пархомівська ЗОШ), у змаганнях з 

баскетболу 3х3 – ІІІ місце (Мурафська ЗОШ). Бронзовим призером Чемпіонату 

Харківської області з футболу стала команда юнаків ДЮСШ.  

На постійному контролі районної державної адміністрації знаходиться 

питання щодо організації безпечного підвезення учнів та працівників освіти до 

місць навчання і роботи та у зворотному напрямку. Так, на кінець 2017 року 

перевезенням охоплені 719 учнів та 59 педагогічних працівників 12-ма одиницями 

автотранспорту, у минулому, 2016 році це стосувалося 578 учнів та тих же 59 

педагогічних працівників теж 12-ма одиницями автотранспорту. Проте зазначу, 

що 2 одиниці цього автотранспорту були замінені на сучасні місткіші автобуси, 

один з яких був придбаний, за сприяння голови облдержадміністрації Юлії 

Світличної, за кошти з обласного бюджету в сумі 700 тис грн. та аналогічної – з 

районного бюджету. Інший же – повністю за кошти з районного бюджету. 

Переходячи до іншого питання, яке теж знаходиться на постійному контролі 

райдержадміністрації, а саме, зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

освіти, згадаю, що за умовами угоди між Харківською обласною державною 

адміністрацією і ПАТ «Укргазвидобування» про фінансування об’єктів соціальної 

сфери Харківської області, у 2017-ому році було здійснено капітальний ремонт 

даху Колонтаївського ДНЗ (600 тис. грн.). 

Крім того, за кошти наданої субвенції державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, були направлені на капітальний ремонт приміщення Слобідської ЗОШ 

I-II ст. На сьогодні в цьому навчальному закладі всі вікна й двері замінені на 

сучасні енергозберігаючі металопластикові.  

На капітальний ремонт корпусів № 2 і № 3 Колонтаївської ЗОШ з обласного 

бюджету було виділено кошти в сумі 1 млн. грн.  

За рахунок спів фінансування з місцевих бюджетів різних рівнів реалізовані 

міні-проекти «Разом у майбутнє» по об’єктам освітньої галузі. А саме: 

- заміні 20 віконних блоків на енергозберігаючі  в їдальні Колонтаївської 

ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 188,1 тис. грн.; 28 віконних блоків - у Костянтинівській ЗОШ 

І-ІІІ ст. - суму 199,3 тис.грн.; 22 віконних блоків  - у Слобідській ЗОШ І-ІІ ступенів 

на суму 170,3 тис.грн.; 16 дверних блоків  - у В’язівській ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 

143,1 тис.грн.; заміна огорожі у Краснокутському ДНЗ № 1 на суму 194,0 тис.грн.; 

встановлення двох літніх павільйонів у Мурафському ДНЗ на суму 120,0 тис.грн.; 

заміна та утеплення стелі  у Колонтаївському ДНЗ на суму198,3 тис.грн; 

капітальний ремонт системи опалення у Пархомівському ДНЗ на суму 199,9 

тис.грн.; заміна сантехнічних приладів  у Дублянському ДНЗ на суму 90,0 тис.грн.  

Також з районного бюджету були виділені кошти на проведення ремонту 

системи опалення Краснокутського ЦДЮТ в сумі 11,0 тис.грн. та капітального 

ремонту корпусу № 2 Мурафської ЗОШ - замінені віконні та дверні блоки, на суму 

452,0 тис. грн. 
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Протягом року у загальноосвітніх навчальних закладах району встановлено 

7 спеціалізованих кабінетів природничих наук. 

У 2017 році в районі продовжувалась робота щодо покращення умов для 

розвитку культури, туризму, підтримки сім’ї, всебічного розвитку дітей і 

молоді. 
Так, мережа закладів культури в 2017 році залишалася сталою та складалася 

з 51 закладу. Це й 26 бібліотек, 13 сільських Будинків культури, 10 сільських 

клубів, районний Будинок культури і КПСМНЗ «Краснокутська дитяча музична 

школа» Краснокутської районної ради Харківської області. 

Один із напрямків, який потребував уваги – зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури. Зокрема, на капітальні ремонти закладів 

культури у 2017 році було використано 1,2 млн. грн., з яких 468,9 тис.грн. з 

місцевого бюджету. За кошти ж з обласного бюджету проведені роботи з 

капітального ремонту районного будинку культури в розмірі 700 тис. грн. 

На заміну вікон на теплоенергозберігаючі, проведення косметичних 

ремонтів приміщень у звітному році було використано 173,6 тис.грн.  

Увага приділялась і бібліотекам району. Це й капітальний ремонт приміщень 

центральної районної бібліотеки в складі ремонту РБК ( останній був в 2003 році); 

заміна вікон (6 – у Колонтаївському сільському філіалі, 2 – у Дублянській 

сільській бібліотеці як і придбано дров’яну піч «Булер’ян» у цей заклад); у 

Пархомівській же сільській бібліотеці № 1 теж розпочато роботу по встановленню 

індивідуального опалення та закуплені нові меблі. В рамках мініпроекту «Тепло в 

культуру – добро в серця» в Китченківському сільському філіалі замінені 3 вікна 

та 1 двері; Костянтинівський міський філіал поповнився 

фотоапаратом, а три бібліотеки були підключені до мережі Інтернет. 

У 2017 році для КПСМНЗ «Краснокутська дитяча музична школа» придбана 

звукопідсилююча апаратура та музичні інструменти на 130,5 тис.грн. 

Заклади культури спрямовували свою роботу й на розвиток аматорського 

мистецтва, й участь колективів художньої самодіяльності у всеукраїнських, 

регіональних, обласних та районних фестивалях і конкурсах, забезпечували умови 

щодо відкриття, підтримки та розвитку дарувань від зовсім юних громадян до осіб 

поважного віку. 

Цьому сприяли безліч районних фестивалів та конкурсів та участь у 

різноманітних конкурсах різних рівнів. Зокрема, експозиція Краснокутського 

району стала переможцем в номінації «За оригінальність художнього рішення» в 

культурно – мистецькому фестивалі «Гетьманська Слава», дипломантами 

обласного фестивалю «Вертеп-фест 2017» в рамках проекту «Перлини 

Слобожанщини. Різдвяні свята» стали колективи Дублянського та Мурафського 

СБК,  лауреатами ІІ ступеню в номінації «Стилізація  народного танцю» 

Европейського міжнародного хореографічного фестивалю-конкурсу 

«EuropenRevolution» став хореографічний колектив «Альянс» (Краснокутський 

РБК). Упродовж 2017 року також були успішними виступи та участь вихованців 

музичної школи тощо. Розвитку туристичної привабливості району сприяє 

всебічна підтримка з боку голови ХОДА Юлії Світличної, депутата обласної ради. 

Це й проведення  обласного фестивалю «Перлини Слобожанщини: Пархомівка – 

світові шедеври» на території Парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва 
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загальнодержавного значення «Краснокутський парк» та Пархомівської сільської 

ради, це й наполеглива праця щодо передачі у комунальну власність будівлі, в якій 

розмістився Пархомівський художній музей ім. П.Ф. Луньова. Це й організація 

інформаційного туру «Харківщина. Історія в особистостях, подіях та легендах», 

у рамках якого район відвідала делегація у складі  30 представників туристичних 

агентств та ЗМІ з Київської, Донецької, Чернігівської, Черкаської та Одеської 

областей. Це, також, участь делегації району у презентаційному заході 

«Харківщина туристична» у м.Харків, де була оформлена виставка з презентацією 

таких туристичних об’єктів, як: Пархомівський художній музей ім. П.Ф.Луньова, 

Краснокутський дендропарк, Наталіївський парк, «Співочі тераси», еко-селище 

«Тихий кут», Княжа долина, «Нововодолазький рибгосп».  

Дуже важливою залишалася тема спорту та здорового способу життя. У 

2017 році завершено будівництво майданчика зі штучним покриттям біля дитячого 

парку в смт. Краснокутськ. На цей об’єкт були виділені кошти з обласного (1 млн. 

грн.) та з районного (450 тис. грн.) бюджетів. Також за кошти обласного бюджету 

для смт. Краснокутськ були придбані два вуличних тренажерних комплекси: 

силовий, що встановлений біля дитячого парку, та гімнастичний (житловий 

комплекс – вул. Перемоги, будинки №№ 12, 14, 16). Ці об’єкти  відкриті для всіх 

бажаючих. Розуміючи важливість розвитку фізичної культури і спорту, видатки з 

місцевого бюджету на споротивні заходи щороку збільшуються.  

У цілому ж,  діяльність районної державної адміністрації забезпечували її 

структурні підрозділи. На сьогодні структура райдержадміністрації складається з 

апарату райдержадміністрації, управлінь (фінансового; агропромислового та 

економічного розвитку; соціального захисту населення) та відділів (освіти; 

архівного; культури, молоді та спорту). Також є структурні підрозділи, що не 

мають статусу юридичної особи публічного права. Це - відділ містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва; служба у 

справах дітей; відділ з питань організації діяльності центру надання 

адміністративних послуг; сектор державної реєстрації тощо.  

Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу», введеного в 

дію з 01 травня 2016 року, був приведений до нормативних вимог керівний та 

кількісний склад державних службовців. На сьогодні - це 86 осіб державних 

службовців та 16 осіб, які виконують функції з обслуговування. Упродовж 

звітного року було видано 577 розпорядження, надано 3 доручення, проведено 29 

розширених апаратних нарад зі 112 різноманітними питаннями, а також 5 засідань 

колегій, на яких розглянуто 20 питань щодо соціально-економічного розвитку 

району. З метою здійснення зворотного зв’язку, забезпечення доступності та 

прозорості у роботі органу виконавчої влади, при райдержадміністрації діють 54 

консультативно-дорадчі органи, працює офіційний веб-сайт райдержадміністрації, 

щотижня публікуються матеріали у районній газеті «Промінь» щодо діяльності 

місцевих органів виконавчої влади, доводяться до відома громадян графіки 

проведення особистих прийомів головою та його заступниками, визначені години 

роботи  гарячої лінії тощо.  

Так, протягом року на гарячу лінію звернулось двоє громадян, всього ж до 

райдержадміністрації надійшло 1213 звернень від жителів району, що на 24% 

більше, ніж у 2016 році. Аналіз звернень свідчить, що гострими залишаються 
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питання стосовно земельних відносин –  762, що складає 61 % від усіх звернень, 

стосовно соціального захисту населення - 80 (6 %), та питання в галузі 

комунального господарства - 211 (17 %). 

Упродовж 2017 року за адміністративними послугами звернулось 3720 

суб’єктів звернень (2016 р. – 3162). Державними  реєстраторами проведено 1602 

реєстраційних дії (2016 р. – 1141).  

Діяльність голови райдержадміністрації та структурних підрозділів постійно 

висвітлюється як на сайті райдержадміністрації, так і на сторінках місцевого 

щотижневика «Промінь».  

Такими були підсумки 2017 року. 

На 2018-ий рік маємо досить амбітні плани. У першу чергу – це введення в 

експлуатацію нового корпусу Краснокутського ДНЗ № 1. 

Сьогодні на Харківщині багато уваги приділяється розвитку спорту. Під 

патронатом голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії 

Олександрівни Світличної в нашій області зводяться сучасні фізкультурно-

оздоровчі комплекси. Краснокутщина теж не залишилась осторонь цього процесу. 

Отримавши особисту підтримку з боку губернатора, мною було ініційоване 

зведення фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Краснокутськ. Тож сьогодні 

вже закладені кошти на проектування об’єкта, і ми бачимо джерела фінансування 

цього будівництва. Відповідно до проекту, будівництво ФОКу в Краснокутську 

розраховане на 2018-2019-й роки. Загальна вартість робіт – понад 20 млн. грн. 

Чимало планів маємо й щодо нашої дитячої музичної школи. Так, у 2018-

ому році в установі планується проведення капітального ремонту. Зокрема, 

облаштування кабінетів і зали для проведення творчих звітів, утеплення стін, 

заміна внутрішньої системи опалення тощо. 

У наступному році буде проведено реконструкцію шкільного спортивного 

майданчика у с. Козіївка з будівництвом футбольного поля зі штучним покриттям. 

Об’єкт буде аналогічний тому, який зведений у цьому році в Краснокутську, біля 

дитячого парку, і буде доступним для всіх мешканців Козіївської громади. 

Також у новому році заплановані опоряджувальні внутрішньобудинкові 

роботи в Мурафській амбулаторії із заміною системи опалення, а також 

благоустрій території АЗПСМ. Потребує ремонту й І-ий поверх та система 

опалення Козіївської АЗПСМ. Крім того, нині є бачення держави стосовно 

будівництва «з нуля» сучасних амбулаторій з ізольованим службовим житлом для 

лікарів, розташованим під спільним дахом з медичною установою. На сьогодні в 

планах – будівництво за кошти державного бюджету двох таких амбулаторій на 

території нашого району (попередньо – в с. Колонтаїв та с. Пархомівка). 

Крім того, у новому році чекаємо на кошти з державного бюджету на 

ремонт комунальних доріг. Орієнтовна сума для Краснокутського району – 4 млн. 

грн. 

Також у 2018-ому році плануємо залучити кошти обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на очисні споруди в смт. Краснокутськ: на 

реконструкцію технологічного обладнання і обладнання, що використовується 

безпосередньо під час очищення стічних вод. Кошторисна вартість цих робіт – 

близько 15 млн. грн. 
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І найголовніше – те, що, як у районному, так і в наших сільських бюджетах, 

у 2018 році передбачено ренту – відсотки – від сплати за використання надр. 

Очікуємо надходження в сумі понад 20 млн. грн., які можна буде використати, в 

першу чергу, на ремонт доріг та покращення соціальної інфраструктури сіл, на 

території яких знаходяться свердловини, що займаються видобутком вуглеводнів. 

А взагалі, 2018-ий рік треба починати з того, що, згідно з політикою нашої 

держави, Президента і Кабінету Міністрів України, нам потрібно все ж таки 

думати про об’єднання територіальних громад. У наступному році необхідно 

провести аналіз спроможності громад і визначити для себе перспективний план їх 

розвитку на території нашого району. Тому що об’єднані територіальні громади – 

це велика перспектива, це делеговані повноваження, якими наділяються 

безпосередньо громади, це самоорганізація самих громад, і це – майбутнє нашої 

держави. Тому що тільки спроможні громади можуть вирішувати на місцевому 

рівні ті питання, які необхідні для того, щоб підняти соціально-економічні 

показники і рівень життя людей у цілому. 

 

На цьому доповідь закінчена. Дякую за увагу. 
 


