
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ  

КЕГИЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

ЗА 2017 РІК 

У 2017 році Кегичівська районна державна адміністрація, як місцевий орган 

виконавчої влади, спрямовувала свою діяльність на виконання Конституції України, 

законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень 

Харківської обласної державної адміністрації, обласних та районних програм соціально-

економічного та культурного розвитку, виконання районного бюджету, ефективного 

використання природних, трудових і фінансових ресурсів, сприяння інвестиційній 

діяльності на території району, розвитку промисловості, сільського господарства, 

забезпечення законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян, розвитку 

науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту, сім’ї та молоді на 

території району. 

 

ВИКОНАННЯ БЮДЕТУ 

 

До загального фонду місцевих бюджетів району  у  2017 році надійшло  

80,9 млн грн, що складає 111% до планових показників. У порівнянні з 2016 роком 

надходження доходів загального фонду збільшились на 16,4 млн грн або на 25%.  

 Надходження основного бюджетоутворюючого платежу - податку з доходів 

фізичних осіб становить 46,5 млн грн або 108% до планових показників, понад план 

одержано 3,5 млн грн. Надходження податку з доходів фізичних осіб у порівнянні з   

2016 роком  збільшились на 9,5 млн грн або 126%. 

Вагомий вплив на виконання доходів місцевих бюджетів має рівень надходжень 

податку на майно. За  2017 рік до бюджету району надійшло цього податку  

19,5 млн грн при плані 18,1 млн грн, або 108%. Планові показники виконали всі сільські та 

селищні ради. 

План по єдиному податку виконаний на 121%, при плані 9,7 млн грн надійшло  

11,8 млн грн, сума перевиконання становить 2 млн грн. 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

В галузі агропромислового розвитку підприємствами району під урожай  

2017 року було засіяно сільськогосподарськими культурами 38518 га. 

Всього по сільському господарству району індекс обсягів виробництва валової 

продукції за минулий рік склав 93,5 % (у 2016 році – 111,3%). Загалом це середнє місце 

по області. 

По продукції рослинництва індекс обсягів виробництва валової продукції склав 

95,6 % (у 2016 р. – 115,5%).   

Так, у 2017 році вироблено валової продукції рослинництва на загальну суму  

416,5 млн грн (менше 2016 року на 19,3 млн грн, або на 4%), в тому числі 

сільськогосподарськими підприємствами 189,9 млн. грн., що менше попереднього року на 

41,2 млн грн (на 18 %).  

Причиною зменшення валового виробництва пізніх сільськогосподарських 

культур є складні погодні умови, і, як наслідок, зменшення врожаїв. Найбільше вплинули 

погодні умови на збір кукурудзи – маже на половину, соняшнику – майже на третину.  

По продукції тваринництва індекс обсягів виробництва валової продукції склав 

85,0 % (у 2016 р. – 96,5%).   

Так, у 2017 році вироблено валової продукції тваринництва на загальну суму  

87,8 млн грн (менше 2016 року на 15,5 млн грн, або на 5%), в тому числі 

сільськогосподарськими підприємствами 41,6 млн. грн., що менше попереднього року на 

9,8 млн грн (на 19%).  

Причиною погіршення показників є ліквідація через нерентабельність 

тваринництва у ПрАТ «Насінневе» та спалахи африканської чуми свиней на території 

області. 
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По договорах оренди на земельні частки (паї) у 2017 році 

сільськогосподарськими підприємствами виплачено 95,7 млн грн (на 26,8 млн грн, або на 

28 % більше від показників 2016 р.) Також збільшились виплати в розрахунку за 1 га: в 

2016 році платили по 1967 грн/га, а в 2017 році - 2743 грн/га. Район посідає 2-те місце по 

області щодо розміру орендної плати за земельні паї. Для порівняння: обласний показник 

з даного питання –2155 грн. За орендовані паї розрахунки проведено повністю. 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

За  2017 рік промисловими підприємствами району виготовлено продукції (в 

діючих цінах) на суму 104 млн грн, тоді як за попередній рік 233,4 млн грн.  

На території району на даний час ведуться роботи по реконструкції молочного 

підприємства. Зараз підприємством здійснено реконструкцію наступних потужностей: 

Цех по виробництву вершкового масла; 

Цех по розливу ультра пастеризованого молока; 

Цех по виробництву твердих сирів; 

Цех по сушці молока. 

На підприємстві вже існує атестована лабораторія. 

В районі діє ТОВ «Цукрове» по виробництву цукру з цукрового буряку.  

Даним підприємством за 2017 рік прийнято та перероблено 87 508 т сировини.   

Вироблено:               цукру – 12 419 т; 

                      меляси – 3 981 т; 

                      жому свіжого – 55 651 т.  

Крім того на території району проводить діяльність ТОВ «Прайм Ойл Груп», яке 

займається переробкою насіння соняшнику на олію. 

У січні–листопаді 2017 року підприємствами  району реалізовано промислової 

продукції на 43,4 млн грн. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу 

населення  району становив 2078,5 грн. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період склали  

7,2 млн грн. Із використаних коштів було направлено 2,2 млн грн на водопровідно-

каналізаційне господарство, на благоустрій району   використано 5 млн грн.   

На ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах Кегичівського 

району в 2017 році фактично освоено 1 089,2 тис.грн. Проведені поточні ремонти доріг 

комунальної власності в селах Красне, Новопарафіївка та селищах Кегичівка та 

Слобожанське. 

У межах співфінансування за угодою між Службою автомобільних доріг у 

Харківській області та Кегичівською районною державною проведено ямковий ремонт  

12 доріг місцевого значення. З районного бюджету для проведення ямкового ремонту 

вказаних доріг було виділено та освоєно 2 907,2 тис.грн.  

Виділена в 2017 році субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по галузі 

житлово-комунального господарства на придбання вакуумної машини для смт Кегичівка 

на суму 1 300 тис.грн та передбачено співфінансування з місцевого бюджету на суму  

13 тис.грн. 

Крім того за рахунок  коштів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища у 2017 році придбано сміттєвоз  з боковим завантаженням СБМ 

для смт Кегичівка на суму 1 445,7 тис.грн. 

Згідно Угоди про співробітництво між ПАТ «Укргазвидобування» і 

Харківською обласною державною адміністрацією в районі освоєні кошти на капітальний 

ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Слобожанській 100, буд. 194 смт Кегичівка в 

сумі 1 433,8 тис.грн. 
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В 2017 році по району перемогли 15-ть  проектів в обласному конкурсі міні-

проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" на загальну суму  

1 735,1 тис.грн.  

По відділу освіти Кегичівської районної державної адміністрації 7-м міні-проектів 

на загальну суму 892,1 тис.грн: 

в номінації «Енергоефективність та енергозбереження» на суму 714,1 тис.грн; 

в номінації «Добробут громад» на суму 178 тис.грн. 

По сільських, селищних  радах 8-м проектів на загальну суму 843 тис.грн: 

в номінації «Енергоефективність та енергозбереження»на суму 442,9 тис.грн; 

в номінації «Добробут громад» на суму 400,1 тис.грн. 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

 

Середньомісячна  заробітна  плата  за  районними  показниками   за  грудень  2017 

року складає 6562 грн., що становить 372,4 % до прожиткового мінімуму та 169,4% до 

відповідного періоду минулого року. 

В розрізі галузей економіки складає:   

- сільське господарство – 6135 грн; 

- промисловість – 6445 грн;  

- освіта – 7583 грн;  

- охорона здоров’я та соціальній допомога – 5176 грн. 

Станом   на  01 січня  2018 року  заборгованість  з виплати заробітної плати  

відсутня.  

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

Видатки по соціальному захисту за 2017 рік складають 82 млн грн, що більше на  

15,2  млн грн проти попереднього року. Найбільші витрати становлять по субсидії 

населенню – 42,8 млн грн, соціальна допомога багатодітним сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям – 31,3 млн грн, пільги ветеранам війни, пенсіонерам, окремим 

категоріям громадян – 3,7 млн грн. На утримання територіального центру спрямовано –2,3 

млн грн, утримання  центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді – 629,7 тис.грн, 

матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення – 171 тис.грн, виплата 

грошових компенсацій фізичним особам – 82,7 тис.грн, фінансова підтримка раді 

ветеранів –  55,9 тис.грн. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

Видатки на охорону здоров’я за  2017 рік склали 28,9 млн грн, що на  

8,8 млн грн більше в порівнянні з попереднім роком. На заробітну плату з нарахуванням 

виділено 19,6 млн грн, енергоносії 3,3 млн грн (теплопостачання – 2,7 млн грн, 

електроенергія – 502 тис.грн, природний газ – 95 тис.грн,  водопостачання – 33 тис.грн) та 

на медикаменти – 751 тис.грн. 

Видаткова частина по Кегичівській ЦРЛ становить 19,4 млн грн, проти  

15,9 млн грн 2016 року. 

Велика увага в 2017 році була приділена зміцненню матеріально-технічної бази 

Кегичівської ЦРЛ: 

придбано нову медичну апаратуру на суму 899,6 тис.грн; 

відремонтовано гастроскоп на суму 174,9 тис.грн; 

проведена заміна вхідних дверей та метало пластикових конструкцій 9 шт. на 

суму 113,6 тис.грн; 

придбано нові меблі на суму 169,9 тис.грн; 



 4 
придбано новий медичний інструментарій для стоматологічного 

відділення на суму 23,4 тис.грн. 

Вирішено питання щодо переведення опалення будівель бухгалтерії та 

колишнього приміщення клінічної лабораторії на альтернативний вид палива. 

Виділено кошти та проведено поточний ремонт по Кегичівській ЦРЛ на суму  

58,8 тис.грн, а також зроблений капітальний ремонт конферанс-залу – 64,1 тис.грн та 

закупівля нових меблів на суму 116 тис.грн. 

Загальна сума видатків по КЗОЗ «ЦПМСД» за  2017 рік становить 9,5 млн грн, в 

тому числі на заробітну плату 7 млн грн, енергоносії 1 млн грн. 

Говорячи про матеріально технічну базу підрозділів ЦПМСД,  треба відзначити, 

що вона продовжувала оновлюватись і поповнюватися на протязі всього року. З  

районного бюджету було виділено для Центру кошти  в сумі 1 224,3 тис.грн.  

Кошти витрачені на: 

- придбання матеріалів та проведення поточних ремонтів  підрозділів закладу на 

суму 359,2 тис.грн; 

- медикаменти, медичну апаратуру  та медичне обладнання – 458,1 тис.грн;  

- придбання 10 комп’ютерів  на   загальну  суму  125 тис.грн; 

- придбання меблів   на суму 103,3 тис.грн; 

- господарські товари на суму  96,4 тис.грн  (в т.ч. лічильники тепла, пилосос  та 

інше); 

-  ремонт автомобілів – 25,3 тис.грн та інше. 

Всі підрозділи Центру забезпечені  медикаментами для невідкладної медичної 

допомоги  та дезінфекційними засобами, які постійно поповнюються. 

Виділена в 2017 році субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по галузі 

охорони здоров’я на суму 3 967,7 тис.грн, а саме: 

1. Заміна вікон в Кегичівській ЦРЛ на суму 1 366,7 тис.грн; 

2. Придбання медичного обладнання для Кегичівської ЦРЛ на суму 317,8 тис.грн; 

3. Капітальний ремонт дитячого відділення Кегичівської ЦРЛ на суму  

1 485 тис.грн; 

4. Придбання медичного обладнання для Кегичівської ЦРЛ на суму 318 тис.грн; 

5. Придбання меблів для відділень Кегичівської ЦРЛ на суму 195 тис.грн; 

6. Придбання медичного обладнання для КЗОЗ "Центру первинно медико-

санітарної допомоги" на суму 62,2 тис.грн; 

7. Придбання меблів та медичного обладнання для КЗОЗ «Центру первинної 

медико-санітарної допомоги» на суму 223 тис.грн. 

Передбачено співфінансування з районного бюджету на загальну суму  

138,6 тис.грн. 

 

ОСВІТА 

 

Бюджет відділу освіти за 2017 рік склав 70,6 млн грн, що на 23,3 млн грн більше в 

порівнянні з 2016 роком. На заробітну плату з нарахуванням виділено  

50,7 млн грн, видатки на харчування становлять – 3 млн грн. Енергоносії профінансовано 

на 9 млн грн (теплопостачання – 6,9 млн грн, вугілля – 1,1 млн грн, електроенергія –  

933,5 тис.грн, водопостачання – 66,6 тис.грн).  

У 2017 році на розвиток освітньої галузі з місцевого бюджету було виділено  

4 391,7 тис.грн. 

За кошти районного бюджету було придбано: 

 меблі на суму 165,0 тис.грн;  

  запасні частини та ремонтні роботи шкільних автобусів на суму 434 тис.грн;  

 спортивний інвентар на суму 28 тис.грн; 

 м’який інвентар на суму 83 тис.грн; 

 комп’ютерну техніку на суму 576,6 тис.грн;  
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 посуд   для шкільних їдалень на суму 20,5 тис.грн.  

Обладнано кімнату гігієни для Мажарського ЗНВК на суму 30,1 тис.грн. 

Покращилася матеріально-технічна база шкільних харчоблоків, а саме придбано  

меблі та технологічне обладнання для харчоблоків на суму 200,6 тис.грн; 

Проведено  заміну  48 віконних блоків на енергозберігаючі  на суму    

228,8 тис. грн.  та замінено 7 дверей   на суму 86,6 тис.грн. 

Виділено кошти: 

100 тис.грн на капітальний ремонт котельні Кегичівського ліцею; 

74,4 тис.грн на  новорічні подарунки для дітей пільгових категорій. 

Важливою подією 2017 року є створення групи пришкільного інтернату на базі  

Бесарабівського навчально-виховного комплексу, завдяки чому нарешті вирішено питання 

щодо цілодобового перебування в навчальному закладі  дітей, які виховуються в сім’ях, 

що опинилися в складних життєвих обставинах, дітей з малозабезпечених сімей, дітей 

одиноких матерів  (батьків).  На облаштування приміщень  інтернатної групи  із 

районного бюджету виділено  300 тис.грн.  

Виділена в 2017 році субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по галузі 

освіти на суму 3 754,2 тис.грн, а саме: 

1. Капітальний ремонт будівлі навчально-дошкільного закладу с. Медведівка на 

суму 650 тис.грн; 

2. Капітальний ремонт покрівлі будівлі Слобожанського ДНЗ (ясла-садок) на суму 

500 тис.грн; 

3. Придбання обладнання для навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних 

закладів Кегичівського району на суму 279,2 тис.грн; 

4. Придбання предметів та обладнання довгострокового користування (столи для 

настільного тенісу) для відділу освіти на суму 29 тис.грн; 

5. Придбання предметів та обладнання довгострокового користування (оснащення 

кабінетів хімії та інформатики) для Кегичівського ліцею на суму 271 тис.грн; 

6. Придбання обладнання для кабінету інформатики для Кегичівського ліцею на 

суму 160 тис.грн; 

7. Капітальний ремонт спортивної зали Вовківської ЗОШ І-ІІ ст. на суму  

450 тис.грн; 

8. Капітальний ремонт спортивної зали Бесарабівського НВК на суму 450 тис.грн; 

9. Капітальний ремонт актової зали Кегичівського ліцею на суму 580 тис.грн; 

10. Придбання дитячого ігрового майданчику для Кегичівського ліцею на суму 

195 тис.грн; 

11. Придбання інтерактивних дошок для загальноосвітніх навчальних закладів на 

суму 190 тис.грн. 

Передбачено співфінансування з районного бюджету на загальну суму  

161,3 тис.грн. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 

На фізичну культуру і спорт за 2017 рік спрямовано 358,9  тис.грн.   

Протягом 2017 року проведено спортивно – масові заходи серед усіх верств 

населення: першості району з волейболу і пляжного волейболу, футболу і міні-футболу, 

кубкові змагання, тенісні, шахові та шашкові турніри,  ряд заходів, спрямованих на 

популяризацію та утвердження здорового способу життя та культури здоров’я. 
Проведено широку інформаційну роботу серед населення району щодо 

оцінювання стану фізичної підготовленості населення. Результатом цієї роботи є: 47 осіб 

пройшло тестування, з них 23 – жінки. 

Виділена в 2017 році субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по галузі 

спорту на суму 6 248,4 тис.грн, а саме: 
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1. Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям на 

території  

смт Кегичівка по вул. Волошина  на суму 1 268,4 тис.грн; 

2. Будівництво спортивного майданчику з штучним покриттям на території  

с. Вовківка  на суму 1 300 тис.грн; 

3. Будівництво спортивного майданчику з штучним покриттям на території 

с. Андріївка   на суму 1 300 тис.грн; 

4. Будівництво спортивного майданчику з штучним покриттям на території  

с. Красне   на суму  1300 тис.грн;  

5. Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям та освітленням на 

території смт  Слобожанське на суму 1 080 тис.грн. 

Передбачено співфінансування з місцевих бюджетів на загальну суму  

316,0 тис.грн. 

 

КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ 

 

Видатки по установах культури складають 9,7 млн грн, що на 3,7 млн грн більше 

в порівнянні з 2016 роком. На заробітну плату з нарахуванням виділено  

5 493,1 тис.грн. Видатки на енергоносії за 2017 рік склали 699 тис.грн (природний газ – 

385 тис.грн, теплопостачання – 215,9 тис.грн, електроенергія – 68,1 тис.грн, вугілля –  

29,1 тис.грн, водопостачання – 1 тис.грн). 

Надходження нової літератури за 2017 рік  становить  2 182   примірники   на 

суму   800,5   тис.грн, що по сумі на 35 % більше проти попереднього року. За рахунок 

місцевого бюджету придбано нової літератури  1 316 примірників на суму 96 тис.грн. 

На покращення матеріально-технічної бази закладів культури  в 2017 році  

використано коштів на суму 3 080,7 тис.грн. Із них на проведення поточних ремонтів 

використано 1 621,1 тис.грн,  1 459,6 тис.грн  використано на придбання (обладнання, 

музичної апаратури, театрального одягу, меблів, комп’ютерної техніки). 

Особливе місце серед закладів культури посідає краєзнавчий музей  

смт Слобожанське. За 2017 рік заклад відвідало 2 768 чоловік, проведено 65 екскурсій,  

5 інтерактивних заходів. 

Велика увага приділялася працівниками культури відродженню самодіяльної  

художньої творчості, відтворенню народних звичаїв, обрядів, традицій. До видатних, 

пам’ятних дат в закладах культури району проводились різноманітні заходи.  

Самодіяльні аматори, народні умільці, вихованці дитячих музичних шкіл є 

активними учасниками обласних, регіональних, Всеукраїнських, Національних, 

Міжнародних заходів.  

Виділена в 2017 році субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по галузі 

культури на суму 7 259,7 тис.грн, а саме: 

1. Капітальний ремонт приміщення Мажарського сільського Будинку культури на 

суму 2 376,9 тис.грн; 

2. Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх приміщень Вовківського сільського 

Будинку культури на суму  2 600 тис.грн; 

3. Капітальний ремонт Кегичівської центральної районної бібліотеки на суму 

328,8 тис.грн; 

4. Капітальний ремонт Кегичівського РБК на суму 1200 тис.грн; 

5. Придбання музичного обладнання та апаратури для Кегичівського РБК на суму 

194 тис.грн; 

6. Капітальний ремонт приміщення Розсохуватського сільського клубу на суму 

560 тис.грн. 

Передбачено співфінансування з районного та місцевих бюджетів на загальну 

суму 96 тис.грн. 
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З обласного бюджету на район виділені кошти відповідно до Програми 

економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік, а саме на: 

1. Капітальний ремонт Кегичівського РБК на суму 3 млн грн; 

2. Капітальний ремонт Кегичівської ЦРБ на суму 1 млн грн. 

Відповідно до Закону України від 09 листопада 2017 року № 2191-VIIІ «Про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» залишки 

коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  зберігаються на рахунках 

загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення 

відповідних витрат у 2018 році.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО  

СТУРКТУРИ КЕГИЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Робота з персоналом в районній державній адміністрації протягом       2017 року 

спрямовувалась відповідно до вимог Законів України «Про державну службу», «Про 

запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації»,   та інших законодавчих і 

нормативно-правових актів, що регулюють питання державної служби і направлена на 

постійне вдосконалення системи добору кадрів, формування кадрового потенціалу, 

спроможного забезпечувати виконання завдань, що стоять перед районною державною 

адміністрацією. 

До складу Кегичівської районної державної адміністрації входять апарат  

(4 відділи та 3 сектори) та 12 структурних підрозділів: 3 управління, 4 відділи,  3 сектори, 

служба у справах дітей Кегичівської районної державної адміністрації та Центр надання 

адміністративних послуг Кегичівської районної державної адміністрації.  

Станом на 01 січня 2018 року штатна чисельність працівників в районній 

державній адміністрації складає 85 одиниць, з них на посадах працює 74 державних 

службовців та 3 - не державні службовці. Вакантними залишається 8 штатних одиниць 

посад державної служби. 

 Районною державною адміністрацією проводиться відповідна робота щодо 

вдосконалення кадрової політики, заміщення вакантних посад державної служби 

забезпечується професійно підготовленими працівниками, які успішно виконують 

службові обов’язки, мають організаторські здібності та виявляють ініціативу у роботі. 

 Прийом на державну службу в Кегичівській районній державній 

адміністрації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 Протягом 2017 року в апараті та структурних підрозділах районної 

державної адміністрації проведено 9 конкурсів на заміщення вакантних посад державної 

служби категорії «Б» і «В». За результатами яких призначено на посади державної служби 

8 осіб. 

 Аналіз якісного складу Кегичівської районної державної адміністрації 

станом на 01 січня 2018 року показав, що на посадах державної служби працює 74 особи, з 

яких мають вищу освіту 100%, в тому числі: повну вищу – 88%     (65 чоловік), неповну 

вищу – 5% (4 чоловіка), базову вищу – 7% (5 чоловік). За напрямком освіти: економічна – 

62% (46 чоловік), технічна – 10% (7 чоловік), сільськогосподарська – 3% (2 чоловіка), 

юридична – 5% (4 чоловіка), гуманітарна – 20% (15 чоловік). Серед працюючих 5 

магістрів державного управління та 2 магістра державної служби. 

Підвищення кваліфікації державних службовців є одним із напрямків кадрової 

роботи у районній державній адміністрації. Так, в 2017 році в Харківському 

регіональному інституті державного управління Національній академії державного 

управління при Президентові України пройшли навчання 36 осіб  за програмою  

тематичних короткотермінових семінарів та за професійною програмою.  

На сьогодні в Харківському регіональному інституті державного управління 

Національній академії державного управління при Президентові України та в 
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Харківському національному економічному університеті імені С. Кузнеця продовжують 

навчатися ще 3 державних службовця. 

 

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 

З державного бюджету України у 2017 році на утримання Кегичівської районної 

державної адміністрації було виділено 3943485 грн, фактичні видатки за 2016 рік 

становили 2375881 грн. Проводячи порівняльний аналіз бюджету 2017 року з фактичними 

витратами 2016 року робимо висновок, що бюджет у 2017 році у порівнянні з фактичними 

видатками 2016 року збільшився на 66%.  

Кошти з державного бюджету України, які виділялися на утримання Кегичівської 

районної державної адміністрації як у 2016 році так і в 2017 році використовувалися 

ефективно, дотримуючись чинного законодавства. 

Першочергово сплачувалися  захищені статті бюджету: 

- Заробітна плата у 2017 році - 2957140 грн (у 2016 році – 1742647 грн). 

- Нарахування на заробітну плату – 657414 грн (у 2016 році – 392996 грн).  

- Оплата комунальних послуг - 288244 грн (у 2016 році – 215598 грн). 

Також сплачувалися незахищені статті бюджету такі, як: 

- Телекомунікаційні послуги - 39249 грн (у 2016 році – 23500 грн). 

- Канцелярські товари - 1436 грн (у 2016 році – 1140 грн). 

На придбання обладнання та предметів довгострокового використання кошти у 

2016 та у 2017 роках не виділялися. 

 

ЩОДО  ЗВЕРНЕНЬ  ГРОМАДЯН  ЗА  2017   РІК 

 

В Кегичівській районній державній адміністрації проводиться робота, спрямована 

на виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 

07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації 

та гарантування Конституційного права на звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування» інших нормативних документів, що регламентують 

роботу зі  зверненнями громадян, вживаються необхідні заходи для подальшого 

вдосконалення форм і методів із зверненнями громадян.      

За 2017 рік  керівництвом районної державної адміністрації розглянуто 858 

звернень, що на 1,2% більше ніж за аналогічний період минулого року (858 проти 719).  

На особистому прийомі прийнято 409 звернень, на  виїзних  прийомах – 142,   поштою 

надійшло 132 звернення,  від  органів влади вищого рівня - 98,  безпосередньо  від    

громадян – 77. 

За видами звернень домінують заяви та клопотання щодо вирішення певних 

питань - 99,8%, скарги - 0,2 %. Із загальної кількості звернень  64,3 %  -  вирішено  

позитивно, 35,2 % - надано роз’яснення, 0,5 % - відмовлено у задоволенні. 

Серед авторів листів 16,8 % звернень надійшло від найменш соціально 

незахищених категорій населення. Особлива увага приділялася вирішенню проблем, з 

якими звертались , інваліди, багатодітні сім'ї, одинокі матері, інші громадяни, які 

потребували соціального захисту та підтримки.  

За 2017 рік до районної державної адміністрації електронною поштою надійшло 

14 звернень з питань, що стосувалися придбання літератури для центральної бібліотеки, 

сім’ї, дітей та молоді. Питання розглянуті згідно вимог чинного законодавства. 

Аналіз звернень у порівнянні з відповідним періодом 2016 року показує, що 

кількість колективних звернень до районної державної адміністрації   зросла і становить – 

15 ( 12 – 2016 р.), громадяни порушували питання щодо  дострокового розірвання 

договору оренди земельної ділянки, ремонту доріг та тротуарів в селищі Кегичівка, 

відкриття другої групи дитячого садка  в селі Медведівка, виготовлення технічної 

документації на ремонт будинку, придбання ігрових майданчиків для дітей в 
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Кегичівському ліцеї, встановлення  в терапевтичному відділенні Кегичівської  

центральної лікарні душових кабінок  та інші.  

Збільшилась кількість звернень до районної державної адміністрації від органів 

влади вищого рівня на 20 звернень і становить  101 звернення  (81 – 2016р.), з них 94 

надійшли на Урядову телефонну «гарячу» лінію. Громадяни зверталися на Урядову 

телефонну «гарячу» лінію та порушували питання щодо  відновлення відключеної 

послуги газопостачання в помешканнях, встановлення та заміни газового лічильника, 

перевірки вірності нарахувань оплати за газопостачання, реструктуриції боргу за 

газопостачання та інші. 

Звернення, які надходили до районної державної адміністрації,  розглянуті та 

надано відповіді заявникам. 

До районної державної адміністрації надійшло 5 повторних звернень у порівнянні 

з 2016 роком відбувся ріст на 4 звернення  ( 1 – 2016 р.). Громадяни повторно звертались з 

питань проведення капітального ремонту квартири,  реєстрації договору оренди земельної 

ділянки та проведення водопостачання до будинку. Заявникам надано вичерпну відповідь. 

З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення та 

особистий прийом, розпорядженням голови районної державної адміністрації затверджено 

графік прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації, щомісяця 

затверджується графік виїзного прийому громадян, який доводиться до населення через 

сільські, селищні ради та розміщуються на офіційному веб – сайті районної державної 

адміністрації  та на шпальтах районної газети «Наш край». За 2017 рік керівництвом 

районної державної адміністрації  на особистих та виїзних прийомах прийнято 215 

громадян ( із них: на особистих  105 громадян, виїзних 110 громадян.    

З метою надання роз’яснень з питань щодо соціально – економічного розвитку 

району, житлово-комунального господарства, соціального захисту, освіти та охорони 

здоров’я, звернень громадян керівництвом районної державної адміністрації та 

структурними підрозділами районної державної адміністрації  проводилися «прямі» 

телефонні лінії,  за 2017 рік  надійшло 37 дзвінків, на які було надано роз»яснення. 

Відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями 

громадян в органах державної влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 червня 2009 № 630, на офіційному веб - сайті районної державної 

адміністрації ведеться рубрика «Звернення громадян», де розміщені графіки особистого та 

виїзного прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації, 

структурними підрозділами районної державної адміністрації, Порядок складання, 

подання та розгляду звернень, зразки заяв, нормативно – правові документи та аналітичні 

матеріали щодо роботи із зверненнями громадян. 

Відповідно до вимог чинного законодавства, робота із зверненнями громадян в 

районній державній адміністрації забезпечується за всіма напрямами і перебуває під 

постійним контролем керівництва. 

 

 

Отже, завдяки злагодженій, командній роботі районної державної 

адміністрації, районної ради, сільських, селищних рад, сільськогосподарських 

підприємств району було досягнуто виконання всіх вищезазначених результатів. 

Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю на благо розквіту нашого 

Кегичівського району. 

 


