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Публічний звіт  

голови Ізюмської районної державної адміністрації 

Шамрай Любові Миколаївни 

 про діяльність районної державної адміністрації за 2017 рік 

 

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 діяльність Ізюмської районної державної 

адміністрації  була спрямована на забезпечення виконання Конституції і 

законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, на 

забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району,  

ефективне використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, 

вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення добробуту 

та соціального захисту населення.  

Одне з найважливіших досягнень - це громадсько-політична стабільність 

у районі, порозуміння між владою і громадами, завдяки прозорій та відкритій 

діяльності районної державної адміністрації, яка постійно висвітлюється у 

традиційних щотижневих випусках програм «Районні вісті» в телевізійних 

випусках програм Студії Ізюмського автономного телебачення та на 

офіційному веб-сайті районної державної адміністрації. 

Сьогодні ми можемо констатувати, що дві тисячі сімнадцятий рік був 

складним, наповненим напруженою працею, але цікавим та результативним. 

 

Що стосується виконання бюджету району в минулому році. 

До зведеного бюджету Ізюмського району за 2017 рік без урахування 

трансфертів з державного  бюджету  надійшло доходів 65млн. 524тис.грн., 

виконання становить 113%. 

Видатки загального та спеціального фонду бюджету району за 2017 рік 

склали  203 млн. 505 тис. грн., в порівнянні з 2016 роком видатки збільшились 

на 47 млн. 599 тис.грн., або на 30,5%.   

 Всі сімнадцять  сільських та районний бюджети протягом року 

забезпечили виконання  та перевиконання дохідної частини бюджету району. 

Це дало змогу забезпечити повні розрахунки з працюючими в бюджетній 

сфері по виплаті їм заробітної плати та оплату за енергоносії, що споживаються 

бюджетними установами.  

Додатково отриманий фінансовий ресурс від перевиконання доходів 

спрямовано на фінансування нагальних проблем району. Також  ми отримали 

можливість додатково  направити на капітальні видатки та освоїти зі зведеного 

бюджету району більше ніж 9 млн.136 тис.грн., в тому числі  з районного 

бюджету –     2млн.613 тис.грн. 

Станом на 1 січня 2018 року в районі відсутня заборгованість з виплати 
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заробітної плати працівникам бюджетних установ. 

 

Коротко зупинюся на підсумках роботи промислових підприємств 

району. 

Промисловим підприємством філією ПАТ «Продовольчо-зернова корпорація 

України «Ізюмський державний комбінат хлібопродуктів» за 2017 рік вироблено 

40,8 тис. тонн комбікормів, що на 12% менше показника аналогічного періоду 

минулого року, обсяги реалізації комбікормів склали 216,7 млн. грн., що на 4 % 

менше ніж в 2016 році.  

По Ізюмському лісогосподарському підприємству обсяги виробництва в 

діючих цінах за 12 місяців 2017 року склали 4036,0 тис. грн., це на 7 % менше 

показників 2016 року. Обсяги реалізації продукції склали 24,6 млн. грн., що на 28 

% менше ніж за аналогічний період 2016 року. 

 

Наш район агропромисловий. Протягом року діяльність 

райдержадміністрації, зокрема управління агропромислового розвитку, була 

спрямована на забезпечення виконання заходів щодо реалізації державної 

політики з питань розвитку агропромислового комплексу, проведення аналізу 

тенденцій і прогнозування процесу розвитку агропромислового виробництва. 

Для ефективного проведення комплексу весняно-польових робіт в районі 

проведено 6 квітня 2017 року семінар-нараду з питання «Особливості 

проведення весняно-польових робіт в 2017 році».  

Щодо заходів для проведення збирання урожаю сільськогосподарських 

культур в оптимальні строки, 5 липня проведено практичний семінар на базі 

філії ПАТ «ДПЗКУ» «Ізюмський КХП» про підготовку до проведення збирання 

ранніх зернових та зернобобових культур у 2017 році, за участю керівників 

сільськогосподарських та переробних підприємств району.  

В робочому порядку розглядалися питання на нарадах голови 

райдержадміністрації: 

-  про хід проведення комплексу весняно-польових робіт; 

-  про хід збирання урожаю ранніх зернових культур; 

- про стан розрахунків землекористувачами району за оренду земельних 

часток (паїв) 

-   поточна ситуація та перспективи розвитку галузі тваринництва. 

 Тож, підводячи підсумки 2017 року можна відмітити, що було виконано 

ряд важливих завдань під час проведення комплексу весняно- та осінньо-

польових робіт. Господарства району в достатній мірі були забезпечені 

мінеральними добривами, насінням, засобами захисту рослин та 

протруйниками, що в свою чергу дало змогу працювати над поліпшенням стану 

озимих культур та проведенням комплексу посівних робіт. 

В 2017 році було посіяно зернових культур на площі 24 тис. га або 44% від 

загальної посівної площі, в тому числі озимої пшениці – 13,6 тис. га; кукурудзи 

– 7,6 тис. га. Технічних культур посіяно  на площі 27,7 тис. га або 49%, в тому 
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числі соняшнику – 27,2 тис. га та кормових культур посіяно на площі 2,4 тис. га 

або 4% . 

Серед господарств району найвищу урожайність на збиранні ранніх зернових 

культур отримано в: 

ПП «Золота нива 1»  - 61,9 центнерів з гектара зерна озимої пшениці; 

ТОВ «СК Восток»  - 59,3 ц/га зерна озимої пшениці; 

ТОВ «Чарівний Лан»  - 51,7 ц/га зерна озимої пшениці; 

ТОВ «Югран» -  50,9 ц/га зерна озимої пшениці 

Сільгосппідприємства району працюють на майбутнє, закладаючи основу 

врожаю наступного року. Під урожай 2018 року озимих культур на зерно 

посіяно 22620 га, з них пшениці - 22015 га, тритікале – 605 га.  

Більшість посівів озимих культур знаходиться в задовільному стані. 

Будемо сподіватися, що озимі перезимують добре, незважаючи на всі 

кліматичні несподіванки. 

Основним напрямком в технічній політиці – є оновлення машинно-

тракторного парку, вирішення цього питання потребує значних 

капіталовкладень. Так, за минулий рік сільгосппідприємствами було придбано 

28 одиниць сільськогосподарської техніки, з них 2 трактори, 3 комбайни, 3 

сівалки, та 20 одиниць іншої техніки на загальну суму 56 млн. 967 тис. грн 

Найбільше коштів вкладено: ТОВ «СК Восток», ФГ «Колос», ПСП «Дружба». 

 

Щодо підсумків в галузі тваринництва, то на сьогодні галузь 

тваринництва Ізюмського району представлена 3 сільськогосподарськими 

підприємствами - ТОВ «СК Восток», ПСП «Дружба» та ТОВ «ПСГП Ізюмські 

кролики».  

Поголів’я великої рогатої худоби утримується у двох господарствах  – 

ТОВ «СК Восток» та ПСП «Дружба», загальна чисельність яких станом на 

01.01.2018 року складає 6048 голів, в т. ч. 2100 корів. 

В 2017 році виробництво молока збільшилося проти 2016 року на 665 

тонн або на 3,5% і досягло 19485 тонн. Надій на корову по середньому 

поголів’ю в порівнянні з минулим роком збільшився на 214 кг. та становить 

9292 кг. За продуктивністю дійної череди, район займає друге місце в області 

Окремо слід зупинитись на виплаті заробітної плати в галузі сільського 

господарства. Протягом останніх років динаміка заробітної плати була 

позитивною, а її рівень був вищим, ніж в середньому по області.  

Розмір середньомісячної заробітної плати за 11 місяців 2017 року в районі 

становить 5424 грн., що в порівнянні з 2016 роком більше на 1638 грн. або  

43,8% В порівнянні з середньо обласним показником більше на 163 грн. або 3,1 

%.  

Середньомісячна заробітна плата за 12 місяців 2017 року складає                

5517 грн., що порівнянні з минулим роком більше на 1731 грн. або 46,8%. 

 

Важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у 

формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб 
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населення в товарах і послугах є торгівля, ресторанне господарство та побутове 

обслуговування населення. Протягом 2018 року споживчий ринок Ізюмського 

району мав тенденцію до розвитку. 

Так відбувалося осучаснення підприємств торгівлі. Станом на початок 

цього року мережа підприємств торгівлі становить 93 одиниці. 

Мережа підприємств побуту станом на 01.01.2018 року становила 142 

одиниці, протягом 2017 року було відкрито 38 об’єктів, закрито – 45. 

Кількість підприємств ресторанного господарства Ізюмського району 

станом на 01.01.2018 року складає 27 одиниць. 

А тепер зупинюся на питанні, яке стосується кожного підприємства, і 

насамперед, бюджетних установ та організацій. Зростання цін на енергоносії 

загострює питання економії паливно-енергетичних ресурсів.  

Особлива увага районною державною адміністрацією приділялась 

запровадженню заходів з енергозбереження у закладах соціальної сфери та 

проведення  вуличного освітлення з використанням світлодіодних 

світильників. 

Загалом на заходи з енергозбереження по Ізюмському району за 2017 рік 

виділено і освоєно 9134,822 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету – 

2384,840 тис. грн., з районного – 1704,063 тис. грн., кошти сільських рад – 

1787,754 тис. грн. та власні кошти підприємств – 31,5 тис. грн., залучені – 

3226,665 тис. грн. 

Крім того, в 2017 році виконання капітального та поточного ремонтів по 

водопостачанню складає 805,440 тис. грн., або 123,4% від запланованого. Це: 

- ремонти водопроводів та насосів в селах Глинське, Іванівка, Левківка -

95,2 тис. грн. (бюджет сільської ради); 

- Бражківська сільська рада, заміна водонапірної башти в с. Бражківка -165,0 

тис. грн. (бюджет сільської ради) ; 

 -Малокомишуваська сільська рада, добудова водопроводу с. Топальське, с. 

Шпаківка, с. Донецьке - 245,240 тис. грн. (бюджет сільської ради); 

- по Капитолівській та Оскільській сільських радах на співфінансування 

проекту «Реконструкція водоводу від водопровідної насосної станції 2-го 

підйому Букінського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. 

Аеродромній в м. Ізюм».  - 300,0 тис. грн. 

Житлово-комунальне господарство району було вчасно підготовлено до 

роботи в осінньо-зимовий період, що дозволило своєчасно розпочати 

опалювальний сезон та забезпечити його проходження на належному рівні. 

В експлуатацію введено 3 житлові будинки загальною площею 393,5 

кв.м. 

Протягом звітного року відділом містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та економічного розвитку райдержадміністрації 

надано 6 будівельних паспортів. 

В Ізюмському районі транспортне обслуговування населення здійснює ФОП 

Старіков В.Л., ФОП Старіков В.В. та  ТОВ «Ізюмське АТП», Діють 15 

приміських автобусних маршрути загального користування.  
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Також мешканці району мають можливість скористатися залізничним 

транспортом, на території району знаходиться 10 залізничних станцій. 

У 2017 році на компенсаційні виплати підприємствам за надання 

соціальних послуг населення фактично відшкодовано на перевезення 

автотранспортом – 256,3 тис. грн., з них за кошти з районного бюджету – 166,0 

тис. грн.. та кошти бюджету сільських рад – 90,3 тис.грн. та залізничним 

транспортом  кошти районного бюджету- 97,9 тис. грн.  

Ще декілька слів стосовно наших проектів та пріоритетів. 

Хочу зауважити, що наразі впроваджується проектний підхід до 

регіонального розвитку, який полягає в залученні коштів державного бюджету, 

міжнародної технічної допомоги та інших джерел для реалізації проектів. 

Так, Ізюмська районна державна адміністрація неодноразово приймала 

участь у конкурсному відборі інвестиційних програм, і 2017 рік не став 

виключенням. Наведу вичерпний перелік прийнятих проектів. 

Проекти Європейського інвестиційного банку 

- «Реконструкція будівлі колишньої лікарні під міні-готель для розміщення 

тимчасово переміщених осіб з зони АТО з наступним використанням для 

«Зеленого туризму», у сумі 1500,0 тис. грн.; 

- «Реконструкція приміщень будівлі Левківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: с. 

Крамарівка вул. Шкільна, 45 Ізюмського району Харківської області під 

дошкільний навчальний заклад, у сумі 4550,0 тис. грн.; 

- «Реконструкція приміщень будівлі Оскільського навчально-виховного 

комплексу Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: с. 

Оскіл, вул. Шкільна, 34 під дошкільний підрозділ», у сумі 4210,775 тис. 

грн.; 

- «Капітальний ремонт будівлі медамбулаторії в с. Капитолівка вул. 

Миру,2, Ізюмського району Харківської області », у сумі 210,995 тис. грн. 

 

Державний фонд регіонального розвитку 

- Будівництво експлуатаційної свердловини для водозабезпечення потреб 

населення в с. Бугаївка Ізюмського району Харківської області, у сумі 6647,099 

тис. грн.; 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру в с. Капитолівка 

Ізюмського району Харківської області (коригування), у сумі 1294,952 тис. 

грн.; 

- «Спільні зусилля – процвітання громад» (придбання техніки), у сумі3454,5 

тис. грн.; 

- Капітальний ремонт дороги по вул. Піски в с. Оскіл Ізюмського району 

Харківської області, у сумі 997,831 тис. грн. 

 

«Разом в майбутнє» 

Найкраще майбутнє дітям (встановлення металопластикових вікон в 

приміщенні Липчанівського НВК) -199,9 тис. грн. 
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Нове вікно збереже тепло (Заміна віконних блоків у спортивній залі 

Малокомишуваської ЗОШ) -110,0 тис. грн. 

Комфортний клімат будинку, де живе душа сільської громади (встановлення 

металопластикових вікон в Олександрівському СБК) – 52,720 тис. грн. 

Затишна  школа - рідному селу (система опалення ш/п Капитолівський НВК) -

200,0 тис. грн.. 

Нове обличчя сільської бібліотеки (ремонт приміщення сільської бібліотеки) -

106,37 тис. грн.. 

Затишний куточок на селі (терцентр с. Бабенкове) -140,0 тис. грн.. 

Сучасне обладнання - якісні послуги (терцентр с. Довгеньке)  - 140,0 тис. грн.. 

Здоров'я на службі людей (терцентр с. Комарівка) -170,0 тис. грн.. 

Куточок здоров'я (терцентр с. Оскіл) – 199,95 тис. грн.. 

Не дай душі зачерствіти, підтримай сільського трудівника (терцентр с. 

Чистоводівка) – 140,0 тис. грн.. 

Капітальний ремонт будівлі амбулаторії с. Кам’янка  (заміна вікон, дверей) - 

93,733 тис. грн.. 

Загальна сума по «Разом в майбутнє»     1 552, 579   тис. грн.. 

 

   Окремо зупинюсь на роботі з питань соціального захисту населення. 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації в межах своїх 

повноважень  реалізує державну політику в різних сферах соціального захисту 

населення.                                                                                                                                       

Заробітна плата є індикатором, що визначає загальний життєвий рівень 

населення. Збільшення розміру оплати праці, скорочення диференціації 

доходів є одним із основних завдань щодо підвищення рівня життя населення. 

За даними державного статистичного спостереження, середній розмір 

заробітної плати штатних працівників підприємств, організацій та установ 

Ізюмського району за підсумками  2017 року склав 5359 грн., що на 35 % 

більше ніж у минулому році, та в 1,7 рази перевищило розмір мінімальної 

зарплати. Станом на 31.12.2017 р., згідно статистичних даних,  заборгованість 

із виплати заробітної плати в районі була відсутня. 

 Рівень безробіття на кінець року становив 3,45 % проти 4,05 % на 

початку року. Протягом року працевлаштована 511 осіб, що проживають в 

районі, прийняли участь в оплачуваних громадських роботах 357 безробітних. 

З початку року профпідготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

пройшли 263 особи, що проживають в районі.  

Для забезпечення прийому громадян в управлінні функціонує Єдина 

приймальня, спеціалісти якої ведуть прийом без перерви. 

В 2017 році субсидією скористалось 4473 сімей, або  63,1% від іх 

загальноі кількості. Із загальноі кількості отримувачів 976 сімей скористались 

субсидією на тверде паливо та скраплений газ. 

Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг у 2017 році нараховано на суму32 млн. 502 тис. грн. Субсидія на 
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відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

побутового палива призначена 976 сім’ям, на суму 3 млн. 646 тис. грн. 

 У 2017 році було проведено роботу по прийому заяв на отримання 

невикористаної суми субсидії. Компенсацію призначено 1005 особам на суму 

637,0 тис. грн.  

Станом на 31.12.2017 року  всіма видами соціальних допомог скористалось 

4438 сімей, що на 32 % більше ніж в минулому році.   

На виконання Програми соціального захисту населення Ізюмського 

району  на 2017 рік з районного бюджету  було виділено 1млн. 321 тис. грн.  

Окремо хочу зупинитися на питанні соціального захисту та реабілітації 

учасників АТО. 

Станом на 01.01.2018 на обліку в управлінні соціального захисту 

населення райдержадміністрації перебуває 94 учасника бойових дій, 1 інвалід 

війни, з числа учасників АТО, та 1 член сім'ї загиблого в період проведення 

АТО військовослужбовця. 

В 2017 році бажаючі учасники бойових дій з числа учасників 

антитерористичної операції отримали санаторно-курортне лікування за 

рахунок коштів державного бюджету  за вільним вибором санаторію на суму 

31,5 тис. грн., 1 учасник АТО був направлений на 14-денний відпочинок в 

місцевий санаторій. Згідно виділених коштів 9 учасників АТО пройшли 

профадаптацію, загальна вартість навчання становила 42,714 тис.грн . 

 

Коротко зупинюсь на наданні адміністративних послуг в районі. З метою 

виконання вимог Закону України "Про адміністративні послуги" проведено 

заходи щодо налагодження ефективної роботи Центру надання 

адміністративних послуг при Ізюмській районній державній адміністрації. 

В 2017 році через Центр надавалось 31 вид адміністративних послуг, які 

визначені Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року  

№ 523.  Із заявами на отримання адміністративних послуг звернулось 2488 осіб, 

що на 8 % більше ніж минулого року. 

З метою підвищення якості надання адміністративних послуг  в Центрі 

надаються консультації  громадянам як при особистому звернені, так і в 

телефонному режимі. 

 У подальшому серед основних завдань реформування сфери 

адміністративних послуг є збільшення переліку адмінпослуг, які надаються 

через ЦНАП, підвищення якості надання таких послуг, впровадження нових 

інформаційних технологій для спрощення процедури надання 

адміністративних послуг. 

 

Значну увагу ми продовжуємо приділяти галузі охорони здоров’я. 

Організацію надання первинної медичної допомоги населенню району 

забезпечує Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» міста Ізюм, в структурі якого функціонують 12 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 21 фельдшерський пункт 
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та 1 фельдшерсько-акушерський пункт. Вторинну медичну допомогу 

забезпечує Ізюмська ЦМЛ. На території району здійснюють діяльність заклади 

охорони здоров’я обласного підпорядкування, які надають спеціалізовану 

медичну допомогу: шкірно-венерологічний диспансер та Харківський 

обласний лабораторний центр МОЗ України. Екстрену (швидку) медичну 

допомогу надає Ізюмське відділення екстреної медичної допомоги обласного 

Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, з пунктами 

постійного базування в місті Ізюмі та селі Оскіл. 

 На медичну галузь до бюджету міста Ізюм у 2017 році 

перераховано додаткову дотацію на утримання закладів охорони здоров’я, для 

оплати за енергоносії у сумі 623190 грн. 

Протягом 2017 року з Ізюмського районного бюджету виділено: 

- 32500 грн. для заміни обладнання системи опалення в приміщенні 

АЗПСМ с.Студенок; 

- 154760 грн. для закупівлі м’якого інвентарю Ізюмській ЦМЛ з метою 

забезпечення комфортних умов стаціонарного лікування хворих.  

 Крім того, сільськими радами протягом 2017 року здійснювалась 

фінансова підтримка медичних закладів, а саме: виділено спонсорську 

допомогу Куньєвською сільською радою в сумі 4980 грн. для придбання 

принтера в Куньєвську АЗПСМ; Довгеньківською сільською радою в сумі 5000 

грн. на придбання міжкімнатних дверей для Довгеньківської амбулаторії 

сімейної медицини; Чистоводівською сільською радою в сумі     11995 грн. для 

придбання енергозберігаючих дверей в Чистоводівський ФАП; в приміщенні 

Кам'янської амбулаторії загальної практики сімейної медицини «Сімейний 

лікар» проведено капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) згідно обласного 

конкурсу міні- проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» 

(загальна вартість проекту 90986 грн.). 

 На даний час готуються необхідні документи по відводу земельних 

ділянок для будівництва нових амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини в селах Бугаївка та Оскіл. 

 

В 2017 році робота райдержадміністрації в галузі освіти була спрямована на: 

➢ Забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх громадян району 

➢ Функціонування єдиного інформаційно-освітнього простору району 

➢ Удосконалення мережі навчальних закладів відповідно до запитів 

населення, економічних умов розвитку, демографічних процесів 

➢ Створення сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного, 

психічного і духовного здоров'я вихованців та учнів 

 Протягом року було здійснено переоблаштування окремих приміщень 

Вірнопільського НВК під дошкільний підрозділ. Це дозволило забезпечити 

право малюків на дошкільну освіту. 

 Для належного функціонування ЗЗСО за результатами відкритих торгів було 

придбано і встановлено контрольно-вимірювальне обладнання для оснащення 

Оскільського НВК кабінетами математики, хімії, біології та кабінету Захист 
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Вітчизни на загальну суму 755,3 тис. грн., Кам’янського НВК — кабінетом 

біології та Левківської ЗОШ — кабінетом хімії по 201,1 тис.грн. кожен. Для 

забезпечення своєчасного підвезення учнів до навчальних закладів у вересні 

2017 року підвіз було організовано для 468 учнів та 149 педпрацівників (86%). 

10 шкільних автобусів підвозили 455 учнів та 92 педпрацівників з 10 шкіл 

району. Крім шкільних автобусів 13 учнів та 57 педпрацівників підвозяться 

рейсовим автотранспортом. 

 У 2017 році на 977,535 тис.  грн. було придбано паливно- мастильні 

матеріали та на  258,212 тис. грн. придбано запасні частини та виконано 

ремонтні роботи автотранспорту. 

 Протягом 2017 року за рахунок залучення коштів різних бюджетів 

проведено роботу по зміцненню матеріально-технічної бази закладів освіти 

району. 

 З обласного  бюджету виділено 2500,0 тис. грн. на реконструкцію 

приміщень дошкільного підрозділу Оскільського НВК. 

 Кабінетом Міністрів України виділено 910,0 тис. грн. на: 

 - капітальний ремонт фасаду Кам’янського НВК — 325,0 тис. грн.; 

 - капітальний ремонт даху Левківської ЗОШ І-ІІІ ст. - 260,0 тис. грн.; 

 - будівництво блочної котельні Левківської ЗОШ І-ІІІ ст. — 325,0 тис. грн. 

 За програмою “Разом в майбутнє” на умовах співфінансування 

(область, район, громада) було виділено кошти для: 

 шкільного підрозділу Капитолівського НВК на капітальний ремонт 

системи опалення — 200,0 тис. грн., при цьому 306 тис. грн. додано з 

районного бюджету; 

 Липчанівського НВК на заміну віконних блоків— 200,0 тис. грн.;                                                                                                                                     

 Малокомишуваської ЗОШ І-ІІІ ст.  на заміну віконних блоків— 110,0 тис. 

грн. 

 На проведення капітальних ремонтів з районного бюджету протягом 

2017 року виділено 1017,1 тис. грн. з них на: 

 - капітальний ремонт приміщень Вірнопільської ЗОШ І-ІІІ ст. під НВК 

 - капітальний ремонт будівлі Левківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 - капітальний ремонт системи опалення ш/п Капитолівського НВК 

  Для підготовки навчальних закладів до осінньо-зимового періоду 

2017-2018 років з районного бюджету на поточні ремонти покрівель та 

будівель навчальних закладів  виділено 2285,2 тис. грн, а саме: 

  Для забезпечення закладів освіти у 2017 році проведено процедури 

з публічних закупівель, за результатами яких укладено договори на закупівлю: 

 - природного газу 418 тис.м3 на суму 3155,0 тис. грн.; 

 - вугілля кам’яного для Студенокського, Іванчуківської, Співаківської та 

Левківської ЗОШ -280,9 т на суму 732,6 тис.грн.; 

 - пелет хвойних порід 176 т на суму 378,4 тис.грн. для котельної 

Капитолівського НВК; 

 - електроенергії на суму 1774,3 тис.грн.; 

 - пального для шкільних автобусів та автомобільного транспорту на суму 
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976,8 тис.грн. 

Таким чином, у 2017 році в галузі освіти здійснювалася системна робота 

щодо виконання основних завдань, реалізовувалися заходи щодо подальшого 

реформування освіти, створення необхідних умов для рівного доступу 

громадян до якісної безперервної освіти, покращення умов праці педагогічних 

працівників, підвищення їх кваліфікації, соціального і професійного захисту, 

поліпшення ресурсного забезпечення навчальних закладів району. 

  

Особливу увагу районна державна адміністрація традиційно приділяє 

питанню оздоровлення дітей соціально незахищених категорій. 

За даними Управління статистики в Ізюмському районі було 

зареєстровано 1768 дітей, з них 883 дитини, які відносяться до пільгових 

категорій.  

Під час проведення літньої оздоровчої кампанії різними формами 

відпочинку та оздоровлення було охоплено 1663 дітей, що становить 94 % від 

загальної кількості дітей, з них пільгових категорій 881 дитина, що складає 98 

%.  

Влітку 2017 р. було відкрито 15 пришкільних майданчиків відпочинку на 

базі всіх ЗНЗ району, де відпочило 635 дітей (43% від загальної кількості 

учнів). 

Протягом оздоровчої кампанії з районного бюджету було виділено та 

використано кошти в сумі 196,4 тис. грн. на придбання 51 путівки до 

заміського закладу оздоровлення та відпочинку «Байдиківка».  

За путівками наданими Управлінням у справах молоді та спорту Харківської 

ОДА було оздоровлено 40 дітей пільгових категорій. 

 Важливою ланкою роботи райдержадміністрації є робота служби у 

справах дітей.           

 На даний час в районі проживає 2966 дітей віком до 17 років.  

На обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації 

перебуває 17 дітей з 11 сімей, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, 64 дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського 

піклування. Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 43 дитини знаходяться під опікою, піклуванням 

громадян, 18 – виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках 

сімейного типу, 3 – в державних дитячих закладах. 

Пріоритетом в цій роботі є влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування до сімейних форм виховання. Протягом звітного року 

службою у справах дітей райдержадміністрації на облік взято 7 дітей, які 

залишились без батьківського піклування, всі діти влаштовані в сім’ї 

опікунів/піклувальників. 

Проводиться робота по усиновленню дітей. Протягом звітного періоду 1 

дитину усиновлено мешканцями Ізюмського району. Здійснюється контроль за 

станом утримання, проживання та виховання дітей в сім’ях усиновителів.  
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На території району функціонує 2 дитячих будинку сімейного типу та 1 

прийомна сім’я. Показово, що з районного бюджету були виділені кошти для 

придбання будинку в с.Глинське Ізюмського району для прийомної сім’ї, в яку 

на виховання та спільне проживання влаштовано 3 прийомних дітей та 3 

підопічних дітей. І ця практика буде продовжена. 

 В дитячих будинках сімейного типу на виховання та спільне проживання 

влаштовано 13 вихованців: 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, занесених до районного банку даних та 2 особи з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. До прийомної сім’ї 

влаштовано 2 дитини, позбавлених батьківського піклування, занесених до 

районного банку даних та 1 особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

 

Слід зазначити, що одним з основних завдань районної державної 

адміністрації є формування здорового способу життя молоді, реалізацію права 

на оздоровлення та відпочинок, розвиток фізичної культури та спорту. 

На сьогоднішній день в районі працює дитячо-юнацька спортивна школа, 

в якій функціонують секції з футболу, волейболу, баскетболу, настільного 

тенісу, скелелазіння. Всього в спортивній школі в 15 групах займається 265 

юних спортсменів, з якими проводять навчально-тренувальний процес 12 

тренерів-викладачів з видів спорту. З районного бюджету на утримання 

ДЮСШ були виділені кошти в сумі 176 тис. грн.  

Серед молоді та дорослого населення сектором у справах молоді та 

спорту райдержадміністрації була проведена  одинадцята Спартакіада серед 

організацій, підприємств та установ району з 5 видів спорту: шахів, шашок, 

міні-футболу, настільного тенісу, волейболу. В змаганнях брали участь 13 

команд, а призерами стали спортсмени Куньєвської сільської ради, відділу 

освіти Ізюмської райдержадміністрації і комбінату хлібопродуктів.   

Ми постійно приділяємо увагу покращенню матеріально-технічної бази 

районного спорту. За рахунок субвенції обласного та коштів місцевих 

бюджетів встановлено  спортивний майданчик з тренажерним обладнанням в 

Чистоводівському НВК,  спортивний майданчик з гімнастичним обладнанням в 

Липчанівському НВК і майданчик зі штучним покриттям в с. Оскіл. За рахунок 

освітньої субвенції, за Програмою «Разом в майбутнє», за кошти громад і 

районного бюджету протягом року відремонтовано і реконструйовано з 

заміною вікон і дверей спортивні зали Кам’янського, Куньєвського, 

Довгеньківського,  Бугаївського НВК і Малокомишуваської ЗОШ  .  

Всього в минулому році за рахунок коштів різних бюджетів на спортивні 

заходи, навчально-тренувальну роботу, ремонт і будівництво нових спортивних 

споруд було профінансовано близько 3 млн. грн. 

Що стосується галузі культури, то слід зазначити, що мережа закладів 

культури Ізюмського району не тільки збережена, але й поліпшуються умови 

для районних аматорів. 
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Мережу закладів культури району складають 26 сільських клубів та 

сільських будинків культури, 25 сільських бібліотек, районний організаційно-

методичний центр та центральна районна бібліотека.  

Загальна кількість колективів художньої самодіяльності в Ізюмському 

районі – 82, з них 36 дитячих. В колективах займаються 739 осіб, 438 з них – 

діти. 

Саме для них за рахунок бюджетних коштів у 2017 році проводилася 

масштабна робота з ремонту і облаштування закладів культури району. 

Капітально відремонтований Камянський сільський будикок культури, який 

вже фактично став базовим для району. У 2017 році зроблено капітальний 

ремонт вестибюлю, фойє, сцени, спортивної зали, переходу між спортивною 

залою і будинком культури на суму 1396,902 тис. грн.  

По Заводському сільському будинку культури в 2017 році виконано роботи з 

капітального ремонту даху на суму 691,087 тис. грн., де 426,0 тис. грн. – 

районний бюджет, а 265,087 тис. грн. – бюджет сільради. Також проводиться 

капітальний ремонт системи опалення СБК. Загальні витрати на це складають 

942,112 тис. грн. 

По Довгеньківському СБК проведені роботи з реконструкції даху на суму 

841,0 тис. грн., де 250,0 тис. грн. – районний бюджет, а 591,0 тис. грн. – 

бюджет сільради. 

Крім того, зроблено поточні ремонти даху:  

- Липчанівського сільського клубу (22,0 тис. грн.); 

- Співаківського сільського клубу (44,0 тис. грн.).  

За рахунок бюджетних коштів поповнена матеріально-технічна база закладів 

культури району на суму 671,8 тис. грн. 

В поточному році планується виділення з обласного бюджету 4,5 млн. 

грн. на капітальні ремонти сільських будинків культури Іванчуківки, 

Олександрівки, Довгенького. 

 Як наслідок, не залишаються в боргу й наші художні колективи й 

аматори сцени. У травні кращі самодіяльні артисти Ізюмського району дали 

концерти для військових 27-ї реактивної артилерійської бригади в селі 

Богородичне Донецької області. 

  Військовослужбовці, волонтери, керівники району стали глядачами 

заходів, присвячених  героям Небесної сотні, Дню Гідності і Свободи, Дню 

захисника України, Дню збройних сил України. 

У 17 селах району відбулося свято села. 

Відділ культури райдержадміністрації забезпечує та організовує участь 

творчих колективів і окремих виконавців у обласних, регіональних, 

Всеукраїнських, Міжнародних фестивалях та конкурсах.  

 

Райдержадміністрація протягом року забезпечувала контроль виконання 

делегованих державою повноважень виконкомами сільських рад.  
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На виконання розпорядження голови районної  державної адміністрації  

від 25 листопада 2016 року №489 впродовж 2017 року здійснено перевірки 

виконання виконкомами 14-ти сільських  рад району делегованих 

повноважень, згідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Перевірками було охоплено декілька напрямків роботи виконкомів 

сільських рад щодо реалізації делегованих повноважень. Комісійно складені 

довідки кожної перевірки. Результати перевірок, зауваження, рекомендації по 

їх усуненню невідкладно доводились сільським головам. В багатьох випадках 

зауваження комісії враховувались невідкладно і недоліки усувались ще в 

присутності комісії. 

Заслуговує на увагу й організаційна робота райдержадміністрації по 

сприянню створенню в районі сільських об’єднаних територіальних громад. 

Протягом року була проведена досить об’ємна робота по створенню 

Оскільської ОТГ. Це і аналіз фахівцями райдержадміністрації фінансової 

спроможності ОТГ, і опрацювання питань майбутньої життєдіяльності 

громади, і понад 10 зустрічей з територіальними громадами сільрад, і 

підготовка необхідних документів і рішень по створенню ОТГ для направлення 

до облдержадміністрації, багато іншої роботи. Ця робота завершилась 

створенням Оскільської ОТГ, залученням додаткових ресурсів області і району 

в інфраструктуру ОТГ. 

 

Публічна організаційна робота райдержадміністрації по виконанню 

повноважень забезпечувалась проведенням планових розширених нарад у 

голови райдержадміністрації та засідань колегії райдержадміністрації. 

Наради готувалися та проводилися, як правило, два рази на місяць. 

Впродовж 2017 року на нарадах було розглянуто понад 50 питань 

життєдіяльності району. Головна увага щомісяця зверталась на питання 

виконання бюджету району. В обов’язковому порядку на нарадах 

заслуховувались звіти та інформації про роботу структурних підрозділів 

райдержадміністрації та районних організацій. Окремо приділялася увага 

розгляду на нарадах питань роботи аграрного сектору, сплаті за оренду 

земельних паїв, рівня заробітної плати, благоустрою територій, питань роботи 

у сфері житлово-комунального господарства, створення об’єднаних 

територіальних громад, інші важливі питання.  

 Протягом 2017 року було підготовлено та проведено 7 засідань колегії 

райдержадміністрації з питаннями порядку денного, відповідно: 

- 5 питань роботи агропромислової галузі району; 

- 3 питання функціонування господарського комплексу району; 

- 2 питання роботи відділу освіти райдержадміністрації; 

- 1 питання організації роботи органів опіки та піклування сільрад щодо 

захисту прав дітей; 

- 1 питання про стан дорожнього комплексу району. 

По всіх розглянутих питаннях оперативно приймалися рішення, 

надавалися рекомендації. 
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Забезпечити виконання повноважень районної державної адміністрації, 

передбачених чинним законодавством, стало можливим завдяки злагодженій 

роботі нашого трудового колективу. 

До складу Ізюмської районної державної адміністрації входять 13 

структурних підрозділів: апарат (5 відділів та 1 сектор), 3 управління, 5 

відділів, 4 сектори, служба у справах дітей та Центр надання адміністративних 

послуг при Ізюмській районній державній адміністрації. 

Штатна чисельність на кінець 2017 року – 100 одиниць, із яких 90 посад 

державної служби і 10 посади працівників, які виконують функції з 

обслуговування в районній державній адміністрації. Фактично працювало 89 

осіб, із яких 81 державних службовців та 8 працівники, які виконують функції з 

обслуговування в районній державній адміністрації. 

Вакантними залишається 8 штатних одиниць посад державної служби та 

3 штатних одиниці посад працівників, які виконують функції з обслуговування. 

Районною державною адміністрацією проводиться відповідна робота 

щодо вдосконалення кадрової політики, в тому числі в частині заміщення 

вакантних посад професійно підготовленими працівниками, які успішно 

виконують службові обов’язки, виявляють ініціативу, мають організаторські 

здібності та необхідний досвід роботи. 

У 2017 році в апараті та структурних підрозділах районної державної 

адміністрації проведено 32 засідання конкурсних комісій на заміщення 

вакантних посад державних службовців. За результатами конкурсного відбору 

вперше прийнято на державну службу  -11 осіб, за результатами конкурсу 

відбулося просування по службі для 4 осіб. 

Аналіз якісного складу районної державної адміністрації станом на 01 

січня 2018 року показав, що на посадах державної служби працює 81 особа, із 

яких мають вищу освіту 100%, у тому числі: повну вищу – 93,8% (76 осіб), 

базову вищу – 6,17% (5 осіб). При цьому за напрямком освіти: економічна – 

63% (51 особа), технічна – 12,3% (10 осіб), сільськогосподарська – 7,41% (6 

осіб), юридична – 3,7% (3 особи), гуманітарна – 13,6% (11 осіб). Серед 

працюючих 4 магістра державного управління та 9 магістрів державної служби. 

На сьогодні в Харківському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України здобувають додаткову вищу освіту ще 2 державних службовці. 

Ізюмська районна державна адміністрація, як орган виконавчої влади, 

має потужний кадровий потенціал для виконання повноважень, передбачених 

діючим законодавством.  

Перед нами ще багато невирішених проблем, які, сподіваюсь, ми 

здолаємо, адже в першу чергу, акцентуємо увагу на наших головних 

пріоритетах – благополуччя і добробут кожного громадянина, забезпечення 

належного рівня освіти і культури, соціальних благ, охорони здоров’я, 

економічного росту. 


