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ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
ГОЛОВИ КРАСНОГРАДСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЄВГЕНА ТРЕТЯКОВА
за підсумками роботи у 2017 році
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ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ
Протягом 2017 року робота Красноградської районної державної адміністрації
була організована дотримуючись принципів гласності, відкритості, прозорості,
публічності, доступності інформації про її діяльність та посадових осіб.
Діяльність районної державної адміністрації висвітлювалася через офіційний
веб-сайт, газету «Вісті Красноградщини» та ТРК «Центр».
Крім того в мережі Інтернет головою районної державної адміністрації
ведеться особистий блог, на якому висвітлюється його діяльність. Відвідувачі блогу
можуть залишити відгуки та коментарі, що в свою чергу забезпечує зворотній
зв’язок та вивчення громадської думки. Суспільно важливі матеріали
оприлюднюються через відео-портал YouTub та відповідну сторінку в facebook.
Спільними зусиллями в районі вдалося реалізувати проект Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення «Мовлення громад». З 16 листопада
2017 року на частоті 103,2 FM ретранслюється перша програма державного радіо.
Радіус покриття території складає 25 км і покриває практично весь Красноградський
район. Таким чином вдалося вирішити проблему дротового радіо, яке віджило свій
ресурс.

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
За 2017 рік до районної державної
адміністрації надійшло 295 звернень. Кількість
звернень, що надійшли поштою – 142, 153 – на
особистому прийомі.
Серед питань, що порушувалися у
зверненнях, найголовнішими залишаються
питання комунального господарства – 174,
соціального захисту – 16, охорони здоров’я –
10, забезпечення дотримання законності та
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Комунальне
господарство
Соціальний захист

45

Охорона здоров'я

22
8

Дотримання законності
та охорона правопорядку
Освіта

7

13
10
16

174

Сім'я, молодь, спорт
Аграрна політика

охорони
правопорядку,
реалізації прав і свобод
громадян – 13, діяльності
місцевих органів виконавчої
влади – 2, освіти, наукової
діяльності – 8, сім’ї, дітей,
молоді, фізичної культури та
спорту
–
7,
аграрної
політики
і
земельних
відносин – 22.

Актуальними залишаються питання житлово-комунального господарства, а
саме: поточного та капітального ремонту дахів багатоповерхових будинків, ремонту
доріг, установлення приладів обліку газопостачання, нарахування оплати за теплота газопостачання.
Підвищення ефективності розгляду звернень жителів району та забезпечення
вимог законодавства зі зверненнями громадян залишається першочерговим
завданням районної державної адміністрації.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВІ ПИТАННЯ
У районній державній адміністрації та її структурних підрозділах згідно зі
штатним розписом 105 посад, з них 5 посад обслуговуючого персоналу. Працюють
на посадах 97 державних службовців та на 3 посадах обслуговуючого персоналу.
Вищу освіту мають 95 (98%) державних службовців.
В апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах працює 1 магістр
державної служби та 2 магістри державного управління.
Одним з пріоритетних напрямків роботи з персоналом є забезпечення
кваліфікованими працівниками, здатними компетентно і відповідально виконувати
управлінські функції. Тому районною державною адміністрацією значна увага
приділяється підвищенню рівня професійної компетентності державних службовців,
що проводиться у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних
семінарів, стажування та шляхом навчання, у тому числі підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах. Так у 2017 році
підвищили свою кваліфікацію 11 державних службовців.
Протягом 2017 року проведено 3 засідання конкурсної комісії апарату
районної державної адміністрації на зайняття вакантних посад державних
службовців категорії «Б» і «В». За результатами конкурсу призначено 3 особи.
Проведено 10 засідань колегії райдержадміністрації.
Головою райдержадміністрації видано 489 розпоряджень.
Ведеться персоніфікований облік виборців. Станом на 01.01.2018 в
Красноградському районі нараховується 35198 виборців.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ВЛАДИ
Завдяки проведеній бюджетній
децентралізації суттєво зросли доходи
місцевих бюджетів, органи місцевого
самоврядування отримали фінансові
ресурси для вирішення нагальних
питань
соціально-економічного
розвитку громад та здійснення
капітальних інвестицій. Динамічно
відбувається процес формування
спроможних територіальних громад, на початок року в Україні створено майже 700
ОТГ, які об’єднали 3264 місцевих рад, що перейшли на прямі міжбюджетні
відносини з Державним бюджетом України.
У 2017 році активно розпочалося впровадження секторальної децентралізації,
результатом якої є реальна децентралізація управлінських повноважень і
формування системи надання якісних соціальних і адміністративних послуг
кожному громадянину України, незалежно від місця проживання.
Минулий рік став знаковим для
Красноградського району – створена
Наталинська об’єднана територіальна
громада, до якої увійшли населені
пункти Наталинської, Кобзівської та
Попівської сільських рад.
29 жовтня 2017 року відбулися
перші місцеві вибори депутатів
Наталинської сільської ради об’єднаної
територіальної
громади
та
Наталинського сільського голови.

Перспективним планом формування
територій громад Харківської області в
Красноградському районі передбачено
створення ще 2 об’єднаних громад –
Красноградської та Хрестищенської.
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По Красноградській об’єднаній громаді
(майбутній адміністративний центр – м.
Красноград) міською радою формується пакет
документів
для
повторного
подання
до
Харківської ОДА з метою отримання висновку про
відповідність проектів рішень місцевих рад
Конституції та законодавству України.

ОБОРОНА ТА ЦИВІЛЬНИЙ
ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
У сфері оборонної роботи проведені весняні і осінні
призови громадян на строкову військову службу, призвано
45 чоловік. Проводилася робота по популяризації
військової служби за контрактом, в результаті якої 38
красноградців уклали контракти з військовими частинами.
На кінець року на обліку перебувають 197
демобілізованих учасників АТО.
Протягом 2017 року
на території району зареєстровано 2 надзвичайні
ситуації природного характеру, 1 місцевого рівня та 1
об’єктового. Це велика лісова пожежа в лісових
насадженнях
ДП
«Красноградське
лісове
господарство» та ситуація, яка склалася у випадку
африканської чуми свиней на території мисливських
угідь ТОВ «Мисливець ЛТД» с. Калинівка
Красноградського району.
Керівництвом районної ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту області було вчасно вжито всіх запобіжних
заходів щодо їх локалізації та ліквідації, недопущення
умов погіршення життєдіяльності населення.
Оновлено Номенклатуру місцевого матеріального
резерву, на загальну суму – 466,9 тис. грн. Поповнено
місцевий матеріальний резерв на
328,2
тис.
грн.
(придбано
пересувний дизель-генератор).
У 2017 році в районі було
проведено комплексну перевірку з питань цивільного захисту,
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пожежної та техногенної безпеки представниками
Головного управління ДСНС України у Харківській області
та Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації.
За результатами перевірки відзначено, що робота в цьому
напрямку в районі ведеться на достатньому рівні.
Також слід зазначити, що у 2017 році на виконання
заходів Районної програми забезпечення пожежної безпеки
на період до 2020 року (зі змінами), було виділено 5,5 млн.
грн. на придбання нового сучасного пожежного автомобіля.

БЮДЖЕТНА СФЕРА
До загального фонду
Протягом 2017 року бюджетна робота в
зведеного бюджету
районі здійснювалася прозоро, в першу чергу
району надійшло
була направлена на забезпечення належного
рівня соціальних стандартів життя населення
514,3 млн. грн.
району, безперебійного функціонування мережі
з них отримано
соціально-культурної сфери.
податкових платежів
До загального фонду зведеного бюджету
201,5 млн. грн.
Красноградського району у 2017 році з
урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 514,3 млн. грн. З них отримано
податкових платежів у сумі 201,5 млн. грн., або 39% від загального обсягу бюджету,
решта 312,8 млн. грн. (61%) надійшло у вигляді дотацій та субвенцій з державного,
обласного та місцевих бюджетів району.
Виконання затверджених планових призначень 2017
Бюджет
року по податкових платежах склало 107,2%. Додатково
виконано на
отримано 13,6 млн. грн.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року
107,2 %
надходження збільшились на 46,7 млн. грн., або на 30%.
По усім 15 місцевих бюджетах району затверджені планові призначення
2017 року виконані на сто відсотків.
В районі постійно зберігається фінансова стабільність. Розрахунки за спожиті
енергоносії бюджетними установами району та по заробітній платі соціальнокультурної сфери здійснюються своєчасно, без затримки та без утворення будь-якої
заборгованості.
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ЕКОНОМІКА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяг реалізованої промислової продукції
на 1 особу населення (грн.)
12000

9652
За
попередніми
даними
10000
8576
промисловими
підприємствами
7178
8000
Красноградського району у 2017
6000
році,
реалізовано
промислової
4000
продукції на 426,1 млн.грн., обсяг
2000
реалізованої промислової продукції
0
на одну особу населення району у
2015
2016
2017
фактичних цінах становив 9652 грн.,
що на 13,5% більше порівняно з
відповідним періодом минулого року.
Промисловість в районі представлена підприємствами, в яких вид діяльності
пов'язаний з:






харчовою промисловість та виготовленням кормів для тварин (ТОВ «Красноградський
млин», ПАОП «Промінь», ПАОП «Зоря», фірма ПП «Юкон агро»);
сферою житлово-комунального господарства (КП «Водоканал», підприємство теплових
мереж);
промисловим виробництвом у газовидобувній галузі (ФБУ«Укрбургаз» ПАТ
«Укргазвидобування»);
продукцією лісового господарства (ДП «Красноградське лісове господарство»).

Об’єм реалізації промислової продукції в районі складає 0,3% від загального
обсягу реалізації по Харківській області.

АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
2017-й рік для аграрного сектору в цілому
був непростий. Наслідки негативних кліматичних
явищ, які офіційно визнають екологи, вплинули як
на галузь рослинництва, так і тваринництва.
Особливих змін відчули райони в південних та
східних областях України. До негативних
природних явищ додались нищівні збудники хвороб в тваринницькій галузі,
особливо в свинарстві. Мається на увазі спалахи АЧС, які дійшли, на жаль, і до
нашого району.
Але не зважаючи на всі негаразди, сільське господарство залишається
локомотивом
економіки
держави,
джерелом
надходження валюти від реалізації агропродукції на
Вироблено
експорт.
сільськогосподарської
За підсумками 2017 року по обліковому колу
продукції на суму
агропідприємств вироблено сільськогосподарської
325,6 млн. грн.
(87 % до рівня 2016 року)
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продукції на загальну суму 325,6 млн. грн. (в постійних цінах 2010 року), що склало
86,5 % до рівня 2016 року.
Валове виробництво зернових згідно статистичних досліджень складає
104,2 тис. тонн в заліковій вазі при середньообласному показнику урожайності по
району 42,9 ц/га (середньообласний показник – 38,7 ц/га) – це 7 місце серед районів
області.
Валове виробництво соняшника – 24,0 тис. тонн при середній урожайності –
21,9 ц/га. Це 6 позиція в області по рівню
Динаміка посіву озимих культур (га)
врожайності.
12887
Під урожай 2018 року посіяно озимих
13000
на зерно на площі 12,8 тис. га (104,4 % до
11636
10948
12000
рівня попереднього року). Посів проведено
в оптимальні строки. Завдяки затяжній
11000
осені та продуктивним опадам сходи є на
10000
всіх площах посіву. Тому є сподівання на
9000
те, що будемо з урожаєм продовольчого
2015 рік
2016 рік
2017 рік
зерна.
За
12
місяців
2017
року
сільгосппідприємствами вироблено:
молока – 32,4 тис. тонн (98,7 % до минулого року);
м'яса в живій вазі всього – 1,4 тис. тонн (90,9 % до
минулого року).
ТОВ «АГРОФІРМОЮ «ПІСЧАНСЬКОЮ»
проведені роботи по реконструкції тваринницьких
приміщень молочнотоварного комплексу на суму
145,9 млн. грн.
По ТОВ «Ранок» у короткий проміжок часу
введено в експлуатацію літній табір для маточного
поголів'я, проведено реконструкцію приміщень для
утримання молодняку ВРХ, поголів'я на відгодівлі.
В цілому на модернізацію агропромислового
виробництва за 12 місяців 2017 року закуплено
сільськогосподарської
техніки
та
Динаміка закупівлі с/г техніки та
інвентарю на 99,8 млн. грн., що є
інвентарю (млн. грн.)
абсолютним рекордом за тривалий
проміжок часу.
99,8
За 2017 рік орендодавцям сплачено
118,5 млн. грн., (114,6 % до рівня
минулого року).
За 1 га орендованої землі по району
33,5
18,4
в середньому виплачено 2660 грн., що на
505 грн./га більше минулого року.
2015 рік
2016 рік
2017 рік
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
За
січень-вересень
2017
року
Обсяг капітальних інвестицій
підприємствами та організаціями району за
на 1 особу (грн.)
рахунок усіх джерел фінансування, освоєно
173 млн. грн. капітальних інвестицій, що в
1831
3874
1,8 рази більше, ніж за відповідний період
2036
2016 року та складає 1,5% від загального
обсягу капітальних інвестицій по області.
9 міс. 2015
9 міс. 2016
9 міс. 2017
Обсяг капітальних інвестицій у
року
року
року
розрахунку на одну особу по району
складає 3874 грн. що майже вдвічі більше, ніж за відповідний період 2016 року.
За ініціативи районної державної адміністрації в Красноградському районі
протягом останніх років, ведеться активна робота, щодо участі в міжнародних,
державних, обласних конкурсах, грантах, проектах та Програмах, спрямованих на
розвиток району. Завдяки ним вирішуються важливі питання соціальної сфери, які
самотужки вирішити складно.
Так, міжнародний надзвичайний дитячий фонд під егідою ООН ЮНІСЕФ
надав підтримку у проведенні капітальних ремонтів дошкільних навчальних
закладів, оснащенні відповідним обладнанням та інвентарем, а також підтримав
розвиток фізичної культури та спорту учнівських колективів (НВК №2,
Кобзівському НВК с. Дружба, Петрівському НВК, Піщанського НВК).

За рахунок гранту Уряду Німеччини (Український
фонд соціальних інвестицій УФСІ) триває реалізація
проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» на
загальну суму 10,8 млн. грн., в селищі Дослідне
реконструкція нежитлової будівлі під багатоквартирний
будинок (соціальне житло) та капітальний ремонт ДНЗ №17
міста Красноград.
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За підтримки уряду Німеччини в рамках
реалізації проектів міжнародної технічної допомоги
Німецького товариства з міжнародної співпраці
(GIZ) побудовано футбольне поле зі штучним
покриттям на території Красноградського коледжу
комунального закладу «Харківська гуманітарнопедагогічна академія». Обсяг інвестицій склав
2 млн.грн. Також
за допомоги
Німецького
товариства з міжнародної співпраці (GIZ) придбано меблі, комп’ютерну та
мультимедійну техніку для кімнати ХАБУ в приміщені районної бібліотеки.
Протягом минулого року з державного бюджету профінансовано 2855 тис.
грн. на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій, а саме:
1100 тис. грн. спрямовано на ремонт амбулаторій та ФАПів району,
800 тис. грн. на будівництво спортивного майданчика в місті та ремонт спортивної
зали сільської ЗОШ
320 тис. грн. на ремонт мосту через Бородинський яр
180 тис. грн. на заходи з енергозбереження РЦДЮТ
решта 455 тис. грн., які отримані в кінці грудня 2017 року, згідно цільового
призначення буде стовідсотково освоєно у 2018 році на заходи з енергозбереження
Петрівського Будинку культури та придбання предметів і обладнання сільським ДНЗ
та НВК.

На території району успішно реалізовані 18 міні-проектів обласного конкурсу
«Разом в майбутнє» на загальну суму 3031,6 тис. грн., з них 50% складає
співфінансування місцевих бюджетів.
ТРАНСПОРТ
Згідно Закону України «Про автомобільний транспорт» на території
Красноградського району пасажирські перевезення забезпечує підприємствоперевізник ТОВ «Фенікс». Перевізник тривалий час надає транспортні послуги
населенню на 12 приміських та 2 міських
маршрутах, що в основному задовольняє попит
Вантажообіг у 2017
населення в автомобільних перевезеннях.
році збільшився на
За перевезення пільгової категорії громадян у
2017
році
підприємству-перевізнику
46.3 %
відшкодовувалися збитки в межах кошторису.
За попередніми даними загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним
транспортом складає 77,8 тис.т, або 120% до відповідного періоду минулого року.
Вантажообіг збільшився до відповідного періоду минулого року на 46,3% і сягає
22,5 млн.т.км.
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БУДІВНИЦТВО
Красноградський район є одним із провідних будівельних
регіонів Харківської області, обсяг будівельно-монтажних
робіт, виконаних власними силами сягає більше 40% до
загального обсягу будівельно-монтажних робіт по Харківській
області. Провідним підприємством у цій галузі є ФБУ
«Укрбургаз».
За січень-вересень 2017 року здано в експлуатацію 6
індивідуальних житлових будинків, загальна житлова площа
яких становить 620 кв.м.
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

3353

Центром надання адміністративних послуг
адміністративні
райдержадміністрації забезпечується надання 60-ти
послуги надано за рік
видів адміністративних послуг через адміністраторів
шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання
до 60 видів послуг
адміністративних послуг.
надається у ЦНАПі
За 2017 рік адміністраторами Центру було
надано 3353 адміністративні послуги.
Постійно проводиться державна реєстрація речових прав на нерухоме майно,
всього виконано 4771 реєстраційну дію у цій сфері. Також забезпечується
проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та
виконано 1044 реєстраційних дій.
СПОЖИВЧИЙ РИНОК
Мережа закладів торгівлі в районі
нараховує 335 одиниць магазинів (101 –
продовольчі, 183 – непродовольчі, 51 – змішані)
347 млн. грн.
та 84 кіоски і павільйони (з них 58 –
3 місце серед районів
продовольчі, 21 – непродовольчі, 5 – змішані).
За січень-вересень 2017 року оборот
області
роздрібної торгівлі Красноградського району
збільшився порівняно з відповідним періодом
минулого року у порівняних цінах на 23,1% і становить 346,6 млн.грн. (3-ий
показник серед районів області після Харківського та Дергачівського районів).
Питома вага району у загальному обороті роздрібної торгівлі області складає 1% (3ий показник серед районів області).
Оборот роздрібної торгівлі
за 9 міс. 2017 року складає
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РИНОК ПРАЦІ
Серед
основних
пріоритетів
діяльності
райдержадміністрації
–
забезпечення права громадян на працю,
гідну її оплату і соціальний захист.
Протягом 2017 року на обліку
районного центру зайнятості перебувало
2676 осіб в пошуках роботи, із них 2357
осіб
в
статусі
безробітного.
Працевлаштовані 1629 громадян.
Динаміка зростання рівня
середньомісячної заробітної плати в
районі за 2017 рік (грн.)

8998
ІІІ кв. 2017 року
ІІ кв. 2017 року
І кв. 2017 року

8261

Динаміка кількості громадян, які
були працевлаштовані
1629
1479

2016 рік

2017 рік

Згідно статистичних даних в ІІІ
кварталі 2017 року середньомісячна
заробітна плата на підприємствах в
установах
та
організаціях
Красноградського району, де працювали
10799 чол., дорівнювала 8998 грн., що на
39,6% більше ніж середньо обласний
показник.

7876

Красноградський район по рівню середньої
заробітної плати по Харківській області займає 1
місце.

Красноградський район
на

І місці

в області

по рівню середньої
заробітної плати

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Житлово-комунальне господарство району складається з 245 житлових
будинків, з яких 171 комунальної власності, 39 відомчих будинків, 35 будинків
ОСББ, 1 водопровідно-насосна станція, 9 артезіанських свердловин, 1 комплекс
очисних споруд, 6 каналізаційно-насосних станцій, 163,9 км водопровідних мереж,
68,5 км каналізаційних мереж, 16 котельних, 18,8 км теплових мереж.
Відповідно до галузевих програм у сфері житлово-комунального господарства
у 2017 році за рахунок районного бюджету було передбачено фінансування ряду
значущих заходів, в тому числі:
По водопровідно-каналізаційному господарству
(фінансування з районного бюджету склало 5,8 млн.грн.):
- на придбання механізмів, обладнання, матеріалів,
запасних частин, запірної арматури для виконання
аварійно-відновлювальних робіт – на суму 730 тис. грн.
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- капремонт артезіанської свердловини №10
комплексу водозабірних споруд – на суму 600 тис.
грн.
- придбання машини мулососної ємністю
цистерни 10 куб.м. – на суму 3,4 млн. грн.
придбання
пересувного
дизельного
генератора – 328 тис. грн.
- придбання прочищувальної машини – на суму 220 тис. грн.
Для покращення забезпечення питною водою мешканців м. Красноград за
підтримки Харківської обласної державної адміністрації у 2017 році проведено
капітальний ремонт водогону від станції ІІ підйому по вулиці Московській до
мікрорайону № 3 м. Краснограда.
Виготовлено робочі проекти по реконструкції насосних станцій КНС № 6 по
вул. Копиленка (4,8 млн. грн.) та КНС № 2 по вул. 19 Вересня у м. Краснограді
(7,2 млн.грн.).
По
тепловому
господарству
(фінансування з районного бюджету
склало 3,2 млн. грн.):
Виконано 18 км
- оснащення житлових будинків
поточного
Проведено
тепловими лічильниками – 675 тис. грн.
ремонту
Підготовлено
заміну
теплових
поточний
ремонт
ділянок
15 котелень
теплових
мереж з
теплових мереж в м. Красноград – 590
мереж
гідравлічним
тис. грн.
випробуванням
- реконструкція ділянки теплової
мережі в с. Наталине – 973 тис. грн.
- реконструкція ділянки теплової
мережі фізкультурно-оздоровчого комплексу – 455 тис. грн.
- розробка проектів по заміні обладнання котелень – 493 тис. грн.
На капітальний ремонт покрівель трьох
багатоквартирних будинків було витрачено 1,4 млн.
грн.
за
фінансової
допомоги
ПАТ
«Укргазвидобування».
Протягом 2017 року достатня увага
приділялась ремонту автомобільних доріг.
За рахунок державного бюджету:
філією «Красноградське ДЕП» на території
Красноградського району виконано робіт з
експлуатаційного утримання доріг на суму – 7,9
млн. грн., у тому числі на дорогах місцевого значення
Виконано робіт з
– 1,2 млн. грн.;
експлуатаційного
проведено 6,8 тис. м2 ямкового ремонту на
утримання доріг на
суму 4,1 млн. грн.
суму 7,9 млн.грн.
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За рахунок районного бюджету:
проведено ремонт вулиці Короленко в м. Краснограді на суму 2 млн. грн.;
філією «Красноградське ДЕП» виконано ремонт автодороги в с. Попівка на
суму 440 тис. грн. площею 1,8 тис. м2.
В рамках співфінансування за рахунок коштів
сільських рад та Служби автомобільних доріг виконані
наступні ремонтні роботи:
- під’їзд до с. Мокрянка (Миколо-Комишуватська
сільська рада) – площею 1,4 тис.м2 на суму 410 тис.грн.
- під’їзд до с. Мартинівка – 220,0 тис.грн. – 0,8
2
тис.м ;
- під’їзд до с. Кирилівка – 515,0 тис.грн. – 2,2 тис. м2.
З метою переоснащення матеріально-технічної бази
житлово-комунальних підприємств протягом 2017 року для Красноградського
комбінату комунальних підприємств за районні кошти придбано комбіновану
дорожню машину, автовишку, сучасний сміттєвоз з відвалом.

ОСВІТА
В умовах децентралізації влади Мережа навчальних закладів району
на 2017/2018 навчальний рік
реформування освітньої галузі району
протягом 2017 року було спрямовано на
Дошкільні навчальні заклади – 2
підвищення якості освітніх послуг,
Загальноосвітні навчальні заклади – 18
створення умов перебування дітей у
навчальних
закладах,
раціональне
Позашкільні навчальні заклади – 3
використання приміщень, збереження та
Міжшкільний навчально-виробничий
зміцнення матеріально-технічної бази.
комбінат – 1
На сьогодні освітній потенціал
району представлений розгалуженою мережею закладів освіти, що забезпечує
надання дитячому населенню якісної дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти.

Звіт голови Красноградської районної державної адміністрації

15

В закладах освіти району здобувають дошкільну освіту 1188 вихованців,
загальну середню освіту – 3949 учнів. Позашкільною освітою охоплено 3374
дитини.
Фінансування заходів, спрямованих на розвиток
Фінансування заходів
матеріально-технічної бази закладів освіти району у
2017 році, становить майже 23 млн. грн., з них:
на розвиток освіти
субвенція з Державного бюджету – 1 млн. грн.
23 млн. грн.
субвенція з обласного бюджету – 2,8 млн. грн.
субвенції з місцевих бюджетів – 19,2 млн.грн.
Оновлення структури освіти району було
Красноградський
спрямовано в першу чергу на:
багатопрофільний ліцей –
 забезпечення функціонування з 01 вересня опорний заклад освітнього округу
2017 року шкільного освітнього округу у
складі Красноградського багатопрофільного
Берестовеньківська ЗОШ І-ІІ ст. –
ліцею
як
опорного
закладу
та
школа-філія освітнього округу
Берестовеньківської ЗОШ І-ІІ ст., Іванівської
Іванівська ЗОШ І ст. – школа-філія
ЗОШ І ст. як шкіл-філій освітнього округу;
освітнього округу
 розширення мережі вікових груп та
створення нових місць у ДНЗ для дітей
дошкільного віку (Піщанський НВК, ДНЗ (ясла-садок) №17);

відкриття 5 інклюзивних класів у 4
загальноосвітніх навчальних закладах та 2
інклюзивних груп у дошкільних навчальних
закладах району та забезпечення умов для здобуття
освіти дітьми з особливими освітніми потребами;

реалізацію пілотного проекту впровадження
нового Державного стандарту початкової освіти у
Красноградській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.І.
Копиленка.
Основними досягненнями галузі у 2017 році стали:
- високий рейтинговий показник результатів ЗНО-2017. За аналізом Харківського
регіонального центру оцінювання результати ЗНО учасників Красноградського
району покращилися у порівнянні з 2016 роком. Краще результати ЗНО показали
випускники Красноградської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Красноградської гімназії
"Гранд", Наталинського НВК;
- І місце в обласному етапі фестивалю-конкурсу
«Молодь обирає здоров’я», здобуте командою
багатопрофільного ліцею та І місце у
Міжнародному фестивалі «Веселка миру» на
Словаччині м.Попрад;
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- 12 випускників ЗНЗ І-ІІІ ст. нагороджені золотими та срібними медалями;
- реалізовані міжнародні та всеукраїнські освітні проекти у навчальних закладах та
багато інших нагород та перемог.
Важливим фактором розвитку освіти є покращення умов навчання та
виховання дітей, модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази
закладів освіти. Кошти, які були передбачені бюджетом на 2017 рік, а також

додаткові джерела фінансування, залучені на розвиток освіти,
дали
можливість суттєво покращити матеріально-технічний стан навчальних закладів,
проведені капітальні ремонти приміщень та комунікацій, встановлені ігрові та
спортивні майданчики, замінені на енергозберігаючі вікна та двері, утеплені фасади
навчальних закладів, придбані та встановлені сучасні навчальні кабінети,
реалізовані міні-проекти тощо.
У районі вирішено питання регулярного підвезення учнів та педагогічних
працівників до навчальних закладів і у зворотному напрямі.
В усіх загальноосвітніх закладах району організовано гаряче харчування дітей,
яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Станом на 01.01.2018 на обліку
перебувають 3422 громадян, які отримують
різні види державних соціальних допомог.
Протягом минулого року нараховано та
виплачено державних соціальних допомог на
загальну суму 59776,4 тис.грн., що на 6 168,58
тис.грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.
Призначено субсидій протягом 2017 року 14908 сім’ям на загальну суму
111 867,4 тис.грн., що на 21 609,2 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року.
В системі Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги станом
на 01.01.2018 перебувають 11472 громадян, які мають право на пільги.
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Щорічна
одноразова
грошова
допомога до 5 травня відповідно до Закону
України
«Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» проведена
1101 ветеранам війни на суму 1130,47 тис.
грн.
Протягом 2017 року компенсаційні
виплати передбачені Законом України «Про
статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» проведені 485 громадянам на
загальну суму 1050,89 тис. грн.
Санаторно-курортним лікування в 2017 році забезпечено 99 громадян.
Для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації в 2017 році видано
93 направлення на заводи-виробники для виготовлення даних засобів реабілітації. На
виготовлення протезно-ортопедичних виробів в 2017 року видано 286 направлень.
В 2017 році сервісним центром до місця проживання інвалідів доставлено 8
інвалідних візків та 24 допоміжних засобів реабілітації.
Соціальне обслуговування громадян, яким державою законодавчо гарантовано
право на соціальний захист та підтримку, в м. Краснограді та Красноградському районі
здійснювалося Територіальним центром соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Красноградського району.
Протягом 2017 року установою виявлено 1288 громадян, що потребують різних
видів соціальних послуг, з них 548 громадян, які потребують соціального
обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. 100% виявлених отримали
відповідні послуги.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ АТО
На території району мешкають 197 учасників антитерористичної операції, які
мають статус учасник бойових дій.
Відповідно до Плану заходів:
- 2 звільнених у запас військовослужбовців, які брали участь в АТО, за
рахунок коштів субвенції з обласного бюджету забезпечені відпочинком в санаторії
«Роща»;
- 5 учасників бойових дій забезпечено
санаторно-курортним лікуванням в санаторіях
України;
- 5 військовослужбовців з числа
учасників антитерористичної операції пройшли
професійне навчання на загальну суму 21,5
тис. грн.
Проведено
виплату
матеріальної
допомоги на загальну суму 44,6 тис. грн.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ
Постійно вживалися заходи щодо створення умов для реалізації права кожної
дитини на виховання в сім'ї, виховання та утримання дітей за принципом
родинності, сприяння усиновленню дітей та створенню системи заохочення і
підтримки усиновлювачів, соціального захисту дітей і профілактики серед них
правопорушень.
На обліку служби у справах дітей
райдержадміністрації перебувають 103 дитинисироти
та
позбавлених
батьківського
піклування, з них 26 дітей-сиріт та 77 дітей,
позбавлених батьківського піклування (3 дитини
перебувають на вихованні в державних закладах
області, 5 дітей перебувають в дитячих будинках
сімейного типу, 82 дитини під опікою, 13 дітей
виховуються в прийомних сім’ях).
На території району функціонують 9
прийомних сімей, в яких виховуються 21 дитина, та 3 дитячих будинки сімейного
типу, в яких виховуються 16 дітей.
Для одного новоствореного дитячого
будинку сімейного типу за рахунок субвенції з
державного бюджету придбано соціальне житло в
селі Піщанка.
Щоквартально, згідно графіків рейдів,
спільно з суб’єктами соціальної роботи,
обстежуються умови проживання дітей в сім’ях,
які опинилися в складних життєвих обставинах.
Протягом 2017 року проведено 74 рейди,
обстежено 111 сімей. Діти, які під час рейдів виявилися на вулиці та потребували
соціально-психологічної реабілітації, влаштовувалися до районного центру
соціально-психологічної реабілітації дітей, який функціонує у районі і є закладом
соціального захисту для тимчасового перебування дітей віком від 3 до 18 років, які
опинились у складних життєвих обставинах, з надання їм комплексної соціальної,
психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.
Протягом 2017 року послуги з оздоровлення та відпочинку отримали 4343
дитини (95,3% від загальної кількості).
У рамках виконання районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на
2016-2020 роки було придбано 33 путівки на суму 179,4 тис. грн.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
У районі затверджена та функціонує районна Програма удосконалення
медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках Єдиного
медичного простору на 2012-2020 роки.
Медичне обслуговування мешканців Красноградського району забезпечується
Красноградською центральною лікарнею, у якій працюють 11 відділень стаціонару
на 225 ліжок цілодобового перебування та поліклінічним відділенням на 540
відвідувань за зміну, а також Комунальним закладом охорони здоров’я “Центр
первинної медико-санітарної допомоги Красноградського району”, у складі якого 11
амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та 19 фельдшерських пунктів.
Медична допомога надається лікарями 40-ка спеціальностей.
У 2016-2017 роках проведено капітальні ремонти на суму 2832,5 тис. грн. та
виконані роботи по реконструкції на суму 780,3 тис. грн. Замінені вікна у
поліклінічному відділенні, проведені ремонти приймального відділення та холу
хірургічного корпусу, маніпуляційого та двох лабораторних кабінетів, трьох
кабінетів ЕКГ, пологового відділення, яке також оснащено меблями і обладнанням
та інші роботи.

У 2017 році придбано медичного обладнання до суму майже 3 млн. грн., а саме:
стаціонарний флюорограф для поліклініки, дихальний наркозний апарат для
виходжування дітей масою від 500 гр., фізіотерапевтичну апаратуру та апаратуру
для лабораторії – все це не оновлювалось з 90 років минулого століття.
Значна увага приділялась покращенню матеріальнотехнічному стану закладів охорони здоров’я первинної
медичної допомоги (придбано медичне обладнання,
інвентар, вироби медичного призначення та комп’ютерної
техніки на загальну суму 1063,9 тис. грн., проведено
ремонтні роботи в приміщеннях Берестовеньківської,
Вознесенської, Попівської амбулаторіях загальної практики
сімейної медицини та ін.).
Виготовлена проектно-кошторисна документація та
підготовлено технічний звіт з енергетичного аудиту у районній лікарні на утеплення
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зовнішніх стін хірургічного, терапевтичного корпусів та поліклініки на загальну
суму 8,02 млн. грн. Також виготовлено Проект реконструкції будівлі лікарні під
Хоспіс за адресою: м. Красноград,
вул. Шиндлера, 91. Зведений
кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва складає 16,4 млн. грн.
Проведена спільна робота по створенню Красноградсько-Лозівського
госпітального округу зі збереженням медичної інфраструктури нашої лікарні.
Розроблені
маршрути
пацієнтів
з
районів
госпітального
округу
до
Красноградської центральної
районної лікарні та, при
необхідності,
спрямування
пацієнтів з метою подальшої
діагностики та лікування до
лікувально-профілактичного
закладу ІІІ рівня.

КУЛЬТУРА
Діяльність закладів культури району з питань подальшого розвитку та
укріплення матеріально-технічного стану в 2017 році здійснювалась відповідно до
програм «Розвитку культури у Красноградському районі на 2014-2018 роки» та
«Зміцнення матеріально-технічної бази, подальшого розвитку сільських закладів
культури на 2016-2017 роки».
Реалізацію державної політики в галузі культури в 2017 році відповідно до
затвердженої мережі здійснювали 47 закладів культури, з них 20 клубних закладів
(19 сільських), 25 бібліотек (з них 21 сільська), краєзнавчий музей, дитяча школа
естетичного виховання.
Мережа закладів культури
З метою укріплення матеріально-технічного стану
(всього – 47)
закладів культури протягом звітного періоду були
проведені поточні ремонти
Красноградського
20 – клубні заклади
районного
Будинку
культури,
Красноградської
25 – бібліотеки
районної бібліотеки, Красноградського
1 – краєзнавчий музей
краєзнавчого
музею
ім.
1 – дитяча школа
П.Д.Мартиновича,
експонату
під
естетичного виховання
відкритим небом «Хата ХІХ століття» та
Красноградської дитячої школи естетичного виховання на загальну
суму 622,4 тис. грн. Для зазначених вище закладів культури придбано
меблі, оргтехніку, костюми, відповідну літературу та інше на загальну
суму 925,9 тис. грн.
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Вперше
на
Харківщині
в
Красноградському музеї встановлено сенсорний
інформаційний кіоск, який містить необхідну
для відвідувача інформацію про музейні
новини, виставки, фонди, заходи, а також
матеріали
по
культурній
спадщині
Красноградського району.
Проведено роботу за підтримки німецької компанії GIZ (Джі Ай Зет) з метою
відкриття в приміщенні Красноградської районної бібліотеки молодіжного ХАБУ.
В Красноградському районі два колективи,
мають звання «народний»:
театральний колектив «Арт-Є» (сучасної драматургії) Красноградського районного
Будинку культури та фольклорний ансамбль «Берестяночка» клубу с. Берестовеньки.
Станом на 01.01.2018 у клубних закладах району працюють 94 гуртки художньої
самодіяльності з них 58 дитячих.
За 2017 рік в районі проведено 3301 культурно-масовий захід, це і фестивалі,
конкурси, звітні концерти, заходи до державних свят та пам’ятних дат.

На державному обліку перебуває 280 пам’яток культурної спадщини, які
розташовані на території Красноградського району. З них історії – 39, археології – 241.
Красноградський район постійно бере участь в
обласних культурно-мистецьких заходах. Так в 2017 році
Красноградський район було представлено на високому
рівні на обласному туристичному
бієнале «Харківщина – туристичні
відкриття», обласному фестивалі
«Гетьманська слава» в смт.Коломак,
Великому Слобожанському ярмарку
2017.
Відеостудією «Творче життя»
Красноградського
районного
Будинку культури в 2017 році знято
та презентовано повнометражний
художній
фільм
за
п’єсою
М.Кропивницького «Дай серцю
волю – заведе в неволю».

Звіт голови Красноградської районної державної адміністрації

22

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА МОЛОДЬ
Протягом
2017
року
райдержадміністрацією
приділялася
значна
увага
розвитку фізичної культури та
спорту
в
Красноградському
районі. На сьогоднішній день до
фізкультурно-спортивної системи
входять Красноградська дитячоюнацька спортивна школа, спортивні клуби: «Олімп», «Буровик», спортивнотехнічний клуб «Екстрим-мото», військово-спортивний клуб «Пересвіт», клуб за
місцем проживання «Дозвілля», козацька школа бойових мистецтв «Булат», районне
відділення «Інваспорт» та районна федерація футболу.
У
районі
налічуються
наступні
спортивні
споруди:
2
стадіони
(Красноградський стадіон «Ювілейний» та
стадіон с. Миколо-Комишувата), 76
спортивних майданчиків, з них 4 зі
штучним покриттям, 21 спортивний зал, 10
пристосованих приміщень та 1 стрілецький
тир. Триває будівництво фізкультурнооздоровчого комплексу Красноградської
дитячо-юнацької спортивної школи.
У 2017 році пройшов ІІ етап відкритого особисто-командного Чемпіонату
Харківської області з мотокросу, присвячений пам’яті Героя України І.М. Гулого. В
ньому взяли участь спортсмени різних вікових категорій із багатьох куточків
регіону.
Вперше в районі відбувся ІІІ етап Всеукраїнського турніру «Кубок Харківської
області зі спортивного пейнтболу» за фінансової підтримки Благодійного Фонду
імені Героя України І.М.Гулого.
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Проведено безліч спартакіад, змагань, конкурсів, спортивно-масових заходів,
збірні команди району брали участь у змаганнях обласної Спартакіади з масових
видів спорту.
Загалом протягом 2017 року проведено 250
спортивно-масових заходів та змагань для
населення Красноградського району, в яких
взяли участь близько 7000 людей. Всього
фізкультурно-оздоровчою діяльністю в районі на
постійній основі охоплено 3091 чоловік.
Завершено
капітальний
ремонт
Молодіжного центру.
Протягом
року
Молодіжним
центром було проведено близько 200
заходів, це заходи національно –
патріотичного спрямування, а також
районний
Лідер
року,
Чарівниця
Красноградщини, районний фестиваль
КВК, переможці якого взяли участь у зимовій
молодіжній лізі КВК, та інші.
В 2017 році була придбана звукова апаратура,
радіосистема,
ноутбуки
та
мультимедійний
проектор, меблі та обладнання на загальну суму
190,2 тис. грн.

Голова районної
державної адміністрації

Є.А. Третяков
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