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 Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює 

виконавчу владу на території району та реалізує державну політику в різних 

сферах та галузях діяльності.  

Впродовж 2017 року головні зусилля, як адміністрації району її управлінь 

і відділів, підприємств та організацій району, так і кожного з присутніх у цьому 

залі, були докладені до створення необхідних, у першу чергу соціальних, 

економічних та культурних умов для життєдіяльності усіх прошарків населення 

району. 

Багатопланова організаторська робота постійно знаходила своє 

відображення в розпорядженнях голови районної державної адміністрації, яких 

було прийнято 227. Актуальні питання розвитку району розглядались на 7 

засіданнях колегії, за результатами яких прийнято 13 рішень, та на щотижневих  

апаратних нарадах із залученням начальників управлінь і відділів, сільських та 

селищного  голів, депутатів районної ради, керівників підприємств, установ та 

представників громадських організацій району. 

Так, як наш район сільськогосподарський, хочу розпочати свою доповідь 

саме з цієї галузі, в якій здійснюють свою діяльність 33 підприємств, з них 22 

фермерських господарства. 

У обробітку землекористувачів усіх форм власності знаходиться 25 тис. 

га сільськогосподарських угідь, з яких рілля складає 22 тис. га. 

Протягом 2017 року вживалися заходи, спрямовані на забезпечення 

продовольчої безпеки району, підвищення конкурентоспроможності продукції 

аграрного сектора на внутрішньому та зовнішньому ринках, вирішення 

соціальних проблем села. 

Урожайність ранніх зернових  культур по сільгосппідприємствах району 

склала 41,7ц/га. (2016р. – 43,6 ц/га.). Найбільшу урожайність зернових 

отримали  СФГ Вовчок,(71,3ц/га)  ПСП Лілія, (67,4 ц/га)  – це   господарства в 

обробітку яких  до пятисот гектар. Серед господарств в обробітку яких більше 

тисячі гектар, найбільшу урожайність зернових  отримали  в СТОВ Колос 

(41,8ц/га),ТОВ АПО «Мрія» 39,9 ц/га. 

Урожайність соняшнику в середньому по району отримана на рівні 

27,1ц/га. У 2016 році урожайність склала – 24,3 ц/га.  Найбільша урожайність 

по цій культурі в СФГ Алаван ( 50,8ц/га). 

Цукрових буряків в 2017 році в заліковій вазі по сільгосппідприємствах 

вивезено на переробку 35  тисяч тон, що на 20 тисяч тон   менше  ніж у 2016 

році.(55 тис.тон). На значне  зменшення залікової ваги цукрового буряка 

вплинуло зменшення кількості посівних площ під дану культуру та 

несприятливі погодні умови (недостатня кількість вологи).  
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Озимі культури під урожай 2017 р. посіяні на площі 3972,6 га., що на 196 

га  більше від минулого року (2016р. – 3776,3 га.). 

Протягом звітного періоду в господарствах району зросло поголів’я ВРХ 

на 33голови в порівнянні з 2016 роком. На сьогодні в господарствах району 

утримується 302 голови ВРХ, в тому числі корів – 78 голів, вівців — 289 гол., 

птиці 491 гол. Свинарством займається 2 сільськогосподарських підприємства 

району, в яких на сьогодні утримується 851голів свиней, у порівнянні   з 

минулим роком поголів’я  зменшилось на 472 гол. 

Але не зважаючи на позитивну динаміку щодо приросту ВРХ, по іншим 

показникам просліджується тенденція в бік зменшення. 

Так виробництво молока протягом звітного періоду, зменшилося в 

порівнянні з минулим роком на 287 тонн  і склало 336,6 тонн. Зменшився і удій 

на 1 корову на 7,8 тонн і складає в середньому 10,1 тонн.  

Середньодобові прирости ВРХ склали 281 гр., що на 118гр менше від 

минулорічного показника. 

Зменшилися і середньодобові прирости свиней, які, в цілому, по району 

складають – 170гр., що на 88 гр. менше від минулого року. 

У підприємствах району загальне надходження приплоду телят 

зменшилося на 63 голови і склало 44 гол., поросят – на 404 гол і склало 261 гол. 

 Надходження приплоду ягнят збільшилося на 36 голів і склало 289голів. 

За 2017 рік сільськогосподарськими підприємствами району закуплено 29 

одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання на загальну суму 57 млн. 

834 тисяч гривень, що на 3 одиниці менше ніж в минулому році. 

Орендарями переглянутий розмір орендної плати за договорами оренди 

земельних ділянок (паїв). Загальне нарахування орендної плати становить 36 

млн. 854,3 тис.грн. (2016р. – 30 млн. 91,1 тис.грн.), заборгованість по сплаті має 

СТОВ Колос (443 тис.грн), або 94 % до нарахованої суми. За 1 гектар в 

середньому по району сплачено по 2515 гривень, що на 459 грн.,  більше ніж у 

2016 році. В цілому орендна плата по району становить 7,52 % від грошової 

вартості орендованої земельної ділянки. 

Найбільша виплата на 1 га паю проведена по СТОВ Ніка – 2541 грн, ПСП 

Нове життя – 2531 грн, ПСП Лілія – 2499 грн та ПСП Кисівське – 2481 грн. 

Єдиним промисловим підприємством в районі є ТДВ «Новоіванівський 

цукровий завод». Це підприємство є і найбільшим платником податків в 

нашому районі. 

В  галузі промисловості,  в цілому, протягом останніх років має місце 

позитивна динаміка промислового виробництва, але поряд з цим,  у звітному 

році переробка цукрового буряка зменшилася  у порівнянні з 2016 роком на 

57,4 тис. тонн, або на 24,5% і складає 176,7 тисячі тонн, %), виробництво цукру 

зменшилося на 4,4 тис. тонн і склало 27,6 тис.тонн (2016р. – 32,0 тис. тонн). Але 

незважаючи на це,  вихід цукру, у порівнянні з минулим роком, збільшився на 

1,94% і склав 15,61% (2016 рік – 13,67).  

Найвагомішим джерелом доходів районного бюджету є податок та збір 

на доходи фізичних осіб (ПДФО), якого одержано за 2017 рік  16462,9 тис. грн., 

або 137,8%, додатково отримано 4519,8 тис. грн. В порівнянні з відповідним 
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періодом 2016 року надходження ПДФО збільшилися на 5305,3 тис. грн., або 

47,5% за рахунок внесення змін до податкового законодавства, а саме: 

збільшення ставки податку на доходи фізичних осіб з 15% до 18% та 

збільшення  розміру середньої заробітної плати по району.  

Найбільші платники ПДФО по району: ВАТ „Новоіванівський 

цукрозавод” – 5116,6 тис. грн., ТОВ АПО „Мрія” – 3203,7 тис. грн., СТОВ 

„Колос” – 2367,8 тис. грн., ТОВ «Лан» - 1 138,2 тис. грн. 

Завдяки виконанню та перевиконанню бюджетів в районі проводилися 

роботи з благоустрою сіл і селища. Всього на заходи з благоустрою 

використано 1747,5 тис.грн. А саме: проведено освітлення вулиць на загальну 

суму 126,2 тис.грн.,(Шелестівська  сільська рада), проведено капітальний 

ремонт вуличного освітлення на суму 341,4тис.грн. проведено капітальний 

ремонт тротуарного покриття на суму 277,4 тис.грн.  встановлено 1 автобусну 

зупинку (23,0 тис.грн), здійснено  поточний ремонт доріг протяжністю  близько 

1,8 км.  на суму 3263,3 тис.грн.  та інше. 

Також вся бюджетна сфера була забезпечена в повному обсязі коштами 

на виплату заробітної плати та енергоносії.  

Предметом нашої повсякденної турботи були і залишаються галузі 

освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту. 

Мережа навчальних закладів району задовольняє потребу у повному 

обсязі. 

В районі функціонують: 

- 4 дошкільних заклади ( 3 з них в складі НВК); 

- 3 загальноосвітні навчальні заклади; 

- 1 позашкільний заклад. 

Учнівський контингент налічував 686 учнів. Середня наповнюваність 

класів – 18 учнів. 

В дошкільних закладах функціонують 9 груп де виховується 230 дітей 

дошкільного та ясельного віку, що становить 95 відсотків від загальної 

кількості дітей віком від 1 до 6 років. 

Всі заклади освіти в повному обсязі забезпечені комп’ютерними класами, 

підключені до мережі Інтернет. Середній показник кількості учнів на один 

персональний комп’ютер складає 6,7 осіб. 

Хочеться відмітити, що у 2017 році значна підтримка галузі освіти 

надавалась з обласною, районною та місцевими радами. За рахунок коштів 

бюджету розвитку обласного бюджету   в сумі 1 млн. грн  та коштів районного 

бюджету в сумі 135,4 тис.грн. було проведено ремонт м’якого покриття даху  

будівлі Коломацького НВК. По обласній програмі «Новий освітній простір 

Харківщини на 2014-2018 роки» за рахунок коштів бюджету розвитку 

обласного бюджету було виділено 240тис.385грн., за які придбано меблі  для 

кабінету біології Коломацького НВК. 

 За рахунок міні-проектів переможців обласного конкурсу розвитку 

територіальних громад: «Тепло дітям- запорука здоров’я-здорова нація» у 2017 

році було встановлено  18 енергозберігаючих вікон в Шелестівському  ДНЗ.  

Загальний обсяг фінансування 121,9 тис. грн.;«На ігрових майданчиках граємо 
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та здоровими зростаємо»  придбано дитячий майданчик для Коломацького 

НВК.Загальний обсяг фінансування – 159,2 тис.грн.; «Ініціатива громади щодо 

поліпшення енергозбереження ДНЗ» встановлено 21 енергозберігаюче вікно у 

Різуненківському НВК (обсяг фінансування склав 69,6 тис. грн). 

 З районного бюджету виділено кошти в сумі 199,8 тис. грн. на оснащення 

кабінету хімії для Шелестівського НВК; 120,3 тис. грн. на  гідродинамічне 

очищення каналізації в Коломацькому НВК та Шелестівському НВК. 

Різуненківською сільською радою виділялася  субвенція в сумі 96,2 тис. грн на 

капітальний ремонт порогу  та капітальний ремонт забору  Різуненківському 

НВК, також,   за рахунок  коштів сільського бюджету  в Різуненківському НВК 

було  замінено 5 вікон на енергозберігаючи на суму 25 тис.грн. 

Крім цього сільські та селищна рада виділили кошти на харчування в 

загальній сумі 290,3 тис. грн.(в 2016 році 170,0 тис.грн.) та на підвіз в загальній 

сумі 310,6тис.грн. (в 2016 році  203,0 тис.грн.) В цілому  видатки  по галузі 

«Освіта» склали 21 331,5 тис.грн. або 93,6 % до плану. 

Важливо, що в районі збережено мережу закладів охорони здоров’я, яка 

представлена: 

- КЗОЗ Коломацька центральна районна лікарня, в структурі якої 

стаціонарне відділення на 20 ліжок, поліклініка яка має потужність 40 

відвідувань у зміну та лабораторія: 

- КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коломацького 

району» який представлений 4-ма амбулаторіями загальної практики сімейної 

медицини та 5-ма фельдшерськими пунктами. 

Охоплення населення обслуговуванням сімейними лікарями на сьогодні 

становить 100,0%. 

За 2017 рік проліковано в стаціонарі 697 хворих та в стаціонарі денного 

перебування 1012 хворих. Харчування на 1 хворого склало – 14,19 грн., 

лікування 1 хворого в стаціонарі складає 18,40 грн. 

За кошти з районного бюджету та на виконання програм придбано: 

- лікарських засобів для хворих на цукровий діабет на суму – 50,0 

тис.грн.; 

- для пільгового контингенту придбано медикаментів на загальну суму 

157,0 тис.грн.; 

- для забезпечення хворих на бронхіальну астму придбані ліки на 30,0 

тис. грн.; 

За кошти районного бюджету проведено капітальні видатки по галузі  на 

суму 1226,9 тис. грн., в т.ч. на  ремонт покрівлі приміщення КЗОЗ виділено 

296,3 тис. грн., капітальний ремонт системи газопостачання-36,3 тис. грн., 

системи опалення 298,0 тис. грн.,  придбано санітарний автомобіль вартістю 

195,0 тис. грн., а також для медичних закладів району в рамках  районної 

програми «Здоров’я Слобожанщини» було придбано медичне  обладнання  та 

апаратуру на загальну суму 330,6 тис.грн., комп’ютерну техніку на суму 71,0 

тис.грн. 
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Крім того, на районну програму імунопрофілактики виділено кошти в 

сумі 75,0 тис грн..(придбано вакцину та туберкулін), програму «Бронхіальна 

астма» 39,0 тис. грн.. 

 З 01 квітня 2017 року запрацювала Урядова програма «Доступні ліки», на 

яку виділено кошти в сумі 127,6 тис.грн. В цілому  видатки  по галузі «Охорона 

здоровья» склали 8 005,3 тис.грн. або 99,9 % до плану. 

Мережа закладів культури складає 16 закладів культури, з них: 

6 клубних закладів , 9 бібліотек та 1 дитяча музична школа. 

Фінансування галузі у 2017 році склало 2748,7 тис.грн. 

На проведення районних заходів у 2017 році використано 448,5 тис.грн. 

до співфінансування яких долучилась Коломацька селищна рада. Фінансування 

міні проекту «Молодь змістовно відпочиває-громада міцніє,зростає!» склало 

200,0 тис.грн, із них 100,0 тис.грн. кошти обласного бюджету, 50,0тис.грн., 

кошти районного бюджету,40,0 тис грн.. кошти Коломацької селищної ради, 

10,0 тис.грн. кошти фізичних осіб. У звітному році за кошти районного 

бюджету   здійснено  капітальний ремонт  центральної районної бібліотеки 

(ремонт фасаду, заміна вікон і дверей) на загальну суму  65,8тис.грн. 

Протягом 2017 року клубними закладами району було проведено близько 

244 різноманітних мистецьких заходів,  які відвідало 57,5тис.чол. 

У дитячій музичній школі навчається 36 учнів, із них  13 учнів пільгового 

контингенту. Працюють відділення: фортепіанне, народне, скрипкове. 

Батьківська плата за навчання встановлена на рівні 50 грн.  

Книгофонд бібліотек району складає 62,8 тис. екземплярів. 

За 2017 рік бібліотечні послуги були надані близько 4 тисяч 

користувачам, книговидача складає близько 76 тисяч екземплярів, з них дітям 

30 тисяч екземплярів, відвідання бібліотек становить 26,3 тисяч, з них дитяче 

11,6 тисяч. 

Протягом 2016 року бібліотечними закладами району було проведено 

близько 300 різноманітних заходів. 

Важлива подія, що відбулася в районі минулого року – це проведення  у 

липні місяці культурно-мистецького фестивалю *Гетьманська слава*. 

Фестиваль був знаковою подією для району. В рамках цього культурно-

мистецького заходу було відкрито пам’ятник Гетьману І.Мазепі на місці 

каменю, закладеного ще у 2007 році. Захід проводився під патронатом  

губернатора  області Світличної Ю.О. 

У вересні в місті Харкові відбувся Великий Слобожанський ярмарок.  

Сільгосптоваровиробники та приватні підприємці представили широкий 

асортимент продукції за цінами нижчими від ринкових, яка користувалася 

попитом у покупців. 

Хочу подякувати всім хто долучився до участі у цьому заході, адже 

завдяки вам за оформлення ярмаркової експозиції район отримав 3 дипломи  в 

різних номінаціях. 

Не зважаючи на те, що в районі лише один спортивний заклад ФСТ 

«Колос» діти, молодь та дорослі активно займаються спортом, а 



 6 

найулюбленішим є футбол. У 2017 році в районі проведено 57 спортивно-

масових. На проведення заходів спрямовано 263,8 тис. грн.. 

Не можу оминути найболючішу проблему нашої держави. Від початку 

бойових дій в зоні антитерористичної операції з Коломацького району було 

мобілізовано 70 чоловік, крім цього 5 призвані до Національної гвардії, 42 

служать в збройних силах України за контрактом та 40 чоловік за призивом. 

На сьогоднішній день на обліку в управлінні соціального захисту 

населення перебуває 63  учасника бойових дій, які брали безпосередньо участь 

в зоні АТО  та 4 члена сім’ї загиблого учасника бойових дій АТО. Їм надається 

весь спектр послуг передбачених чинним законодавством, а також надавалась 

допомога за особистими зверненнями. 

Найвагомішою подією, що відбулася в житті району  у 2017 році – це 

створення об’єднаної територіальної громади Коломацька селищна рада. 

Особливістю її створення є те, що до   складу громади  ввійшли всі без винятку 

сільські та селищна ради, які функціонували на території району. 29 жовтня 

2017 року відбулися перші вибори  голови об’єднаної територіальної громади. 

Звісно, що в своєму звіті неможливо розповісти про всі здобутки району, 

але поряд з ними залишаються і проблеми, основними з яких є ремонт доріг на 

який нам необхідно на сьогоднішній день близько 60 млн. грн. з них на 

поточний ремонт комунальних доріг - 10 млн., на  капітальний ремонт 50 млн. 

та необхідно відремонтувати 22 км доріг державного значення. 

 

І на останок хочеться висловити велику подяку всім хто робить свій 

вклад у розвиток району, як своєю працею так і спонсорською допомогою. 

 

 

 

Голова 

районної державної адміністрації С.М. Яцюк 


