
Публічний звіт
голови Зміївської районної державної адміністрації Кошеленка Віталія Анатолійовича 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 Зміївської районної державної адміністрації  була спря-
мована на забезпечення виконання Конституції і законів України, актів Президента 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 в районних засобах масової інформації та
на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Сьогодні  ми  можемо  сміливо  сказати,  що  дві  тисячі  сімнадцятий  рік  був  складним,
наповненим напруженою працею, але цікавим та результативним.

Що стосується виконання бюджету району.
До  зведеного  бюджету  Зміївського  району  за  2017  рік  з  урахуванням  трансфертів  з

державного  бюджету  надійшло доходів 673 млн. 377,4 тис. грн., що на 25 млн. 985,1 тис. грн.
більше планових призначень. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року надійшло доходів
більше на 175 млн. 880,3 тис. грн., або на 36,1%.  

Видатки загального та спеціального фонду бюджету району за 2017 рік склали  707 млн.
691,9 тис. грн., в порівнянні з 2016 роком видатки збільшились на 212 млн. 256,2 тис. грн. 

Всі  шістнадцять  місцевих  рад  та  районний  бюджет  забезпечили  виконання  доходної
частини бюджету.

Це  дало  можливість  направити  на  капітальні  видатки  та  освоїти  з  бюджету  району
більше ніж 120 мільйонів гривень, а з районного бюджету — 41,5 мільйонів гривень.

У 2017 році бюджетні кошти, в першу чергу, спрямовувалися на виплату заробітної плати
працівникам бюджетних установ, придбання медикаментів, продуктів харчування та оплату за
спожиті бюджетними установами енергоносії. Станом на 1 січня 2018 року у районі відсутня
заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ району.

Коротко зупинюся на підсумках роботи промислових підприємств району.
Підприємствами району за 11 місяців 2017 року було реалізовано продукції  більше ніж

на 3 млрд.  грн. а обсяг експорту склав понад 75 млн.  гривень. 
Не припинило роботу жодне промислове підприємство. 
Стабільно працювала Зміївська ТЕС ПАТ "Центренерго" - основне бюджетоутворююче

підприємство  району.   Необхідно  зазначити,  що  Зміївська  ТЕС  першою  в  Україні  почала
переходити з дефіцитного енергетичного вугілля марок «АШ» та «П» на використання вугілля
газової групи, що є вкрай важливим проектом в підвищенні енергонезалежності і енергобезпеки
всієї об’єднаної енергосистеми України.

Наш район агропромисловий. У структурі валового виробництва сільськогосподарських
підприємств району за 2017 рік рослинництво займає – 92,0%, тваринництво – 8,0%. Протягом
року  в  агропромисловому  комплексі  району  вживалися  заходи,  спрямовані  на  забезпечення
продовольчої  безпеки  району  та  області,  підвищення  конкурентоспроможності  продукції
аграрного сектора  на  внутрішньому та  зовнішньому ринках,  вирішення  соціальних  проблем
села.

Особлива  увага  приділялась  впровадженню  сучасних  технологій  обробки  землі,
переоснащенню та оновленню машинно-тракторного парку. 

У  2017  році  по  сільськогосподарських  підприємствах  району  намолочено  зернових

 



культур 96,0 тис. тонн, урожайність по району склала 40,6 ц/га. 
В 2017 році  скошено та обмолочено:
озимої пшениці - 10626,1 га, отримана середня урожайність - 49,2 ц/га;
озимого ячменю - 765,8 га , середня урожайність - 60,1 ц/га;
ярого ячменю - 1169,6 га,  середня урожайність склала 40,4 ц/га.
Виробництво соняшнику по сільськогосподарських підприємствах в 2017 році становило

26,10 тис. тонн при середній урожайності 22,8 ц/га. 
 У 2017 році було зібрано цукрового буряку 19,4 тис. тонн, урожайність по району склала

336,7 ц/га. 
Валовий  збір  овочів  в  2017  році  по  сільськогосподарських  підприємствах  району

становить 3,7 тис. тонн. 
Під  урожай  2018  року  по  сільськогосподарських  підприємствах  та  фермерських

господарствах району посіяно озимих зернових культур на площі 12,5 тис.га.
За  2017  рік  сільськогосподарськими  підприємствами  (облікове  коло)  було  вироблено:

молока 5830 тн, м’яса 375 тн, яєць – 379,2 тис.шт. 
Продуктивність корів (у розрахунку на одну корову, яка була в наявності на початок року)

становила 5521 кг молока.
Валова продукція по сільському господарству склала 87 %, по рослинництву -  86,7%, а

по  галузі  тваринництва  —  90%.  Зменшення  в  рослинництві  пов'язано  з  несприятливими
погодними  умовами,  а  у  тваринництві  -  з  ліквідацією  галузі  скотарства  в  ПРАТ “Червоний
Велетень”, яке відбулося за рішенням власника.

Позитивна  динаміка  спостерігається  з  оновлення  машинно-тракторного парку району.
Так фермерськими господарствами за 2017 рік було придбано сільськогосподарської техніки на
суму 50 млн. грн. 

Велика  увага  приділялась  підвищенню  рівня  середньомісячної  заробітної  плати  по
господарствах агропромислового комплексу району. Так у 2017 році її розмір збільшився на 49
% в порівнянні з 2016 роком.

Кількість  орендодавців  землі  (паїв)  по  району  складає  5105  осіб.  Загальна  площа
орендованої  землі  (паїв)  сільськогосподарськими підприємствами району в  2017 році  склала
22,4 тис. га. В цілому виплата за 1 га орендованої землі збільшилася на 742 грн. в порівнянні з
2016 роком  і склала  2362 грн. 

Власникам  переданих  в  оренду  земельних  ділянок  (паїв)  забезпечується  виплата
орендної плати в грошовій і натуральній формі.

Важливою  складовою  внутрішнього  ринку,  що  відіграє  значну  роль  у  формуванні
загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб населення в товарах і послугах
є торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення. Протягом 2017 року
споживчий ринок Зміївського району мав тенденцію до розвитку.

Так  відбувалося  зростання мережі  сучасних  підприємств  торгівлі.  Станом на початок
цього  року  мережа  підприємств  торгівлі  становить  443  одиниці,  протягом  2017  року  було
відкрито 10 об’єктів торгівлі. 

В  районі  функціонують  три  ринки  і  два  торговельні  майданчика:  ПХО  “Зміївський
ринок”,  ПФ “Кредо”,  Таранівський ринок СТ “Надія”,  ФО-П Стебло,  ФО-П Щолокова Л.М.
Відповідно до перспективних планів, які було розроблено керівництвом ринків, протягом 2017
року проводилась робота щодо реконструкції, благоустрою, поетапного приведення зовнішнього
вигляду та обладнання ринків до сучасних вимог. 

Мережа підприємств побуту станом на 01.01.2018 року становила 146 одиниць, протягом
2017 року було відкрито 3 об’єкти.

Кількість підприємств ресторанного господарства Зміївського району станом складає 98
одиниць, за звітний період було відкрито 6 нових об’єктів.

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.

По закладам соціальної сфери замінено більше 500 вікон на металопластикові, утеплені
фасади двох амбулаторій в сел. Зідьки та с. Геніївка.

Крім того, в 2017 році виконано капітальний  ремонт водопровідних мереж протяжністю
5,2 км. на загальну суму понад 6 млн.грн. 

В житловому фонді за рахунок коштів місцевого бюджету виконано капітальний ремонт
покрівель на 5 житлових будинках на загальну суму 2 млн. 545 тис.грн.

Також на впровадження енергоефективних заходів  в  2017 році   населенням отримано
кредитів АТ “Ощадбанк” 110 од. на 1880 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.

Місцевими радами та районною державною адміністрацією протягом року велася робота
з мешканцями по створенню ОСББ. Станом на 31.01.2018 в районі обліковується 22 ОСББ, які
утримують 94 житлових будинки  загальною площею  167,9 тис. м.кв., що становить  33,7 % від
площі усього житлового фонду району.

В 2017 році в м. Змієві  68 житлових будинків передано на обслуговування управителю
ТОВ “Будкор” та створено 3 ОСББ.

В  експлуатацію  введено  41  житловий  будинок  загальною  площею  4,39  тис.кв.м.,  що
становить 110 %.

Протягом  звітного  року  відділом  містобудування,  архітектури  та  житлово-комунального
господарства надано 15 містобудівних умов та  обмежень забудови земельних ділянок та   84
будівельних паспортів.

З  метою  підвищення  рівня  інвестиційної  привабливості  регіону,  підтримки  його
економічного зростання  та  врегулювання проблемних  питань,  які  стримували цей  процес,  а
саме:  відсутності  у  достатній  кількості  розроблених  генеральних  планів,  детальних  планів
територій та зонінгів, - прийнято рішення щодо актуалізації наявної містобудівної документації
місцевими радами.

Завдяки підтримці голови Харківської обласної державної адміністрації щодо  виділенні
фінансування з обласного бюджету були завершені роботи по реконструкції нежитлової будівлі
Чемужівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, капітальний ремонт  приміщень Зміївського НВК Зміївської
районної  ради  Харківської  областіз  подальшим  відкриттям  ще  однієї  дошкільної  групи  та
капітальний ремонт водопроводів в районі.

На  території  району  забезпечуються  потреби  населення  та  народного  господарства  у
вантажних та пасажирських перевезеннях. 

Загальні  обсяги  вантажних  перевезень  автомобільним  транспортом  по  Зміївському
району (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) за січень-листопад 2017 року склали
181,9 тис.тонн.

Загальні  обсяги  пасажирських  перевезень  автомобільним  транспортом  по  району  (з
урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) склали 423,0 тис. пасажирів.

Перевезенням  пасажирів  займаються  два  автопідприємства  (ПП  «Транс-Сервіс»,  ПП
«Мереф’янське  автотранспортне  підприємство»)  та  дві  фізичні  особи-підприємця  (ФО-П
Кухлєєв,  ФО-П  Сітова),  якими  обслуговуються  13  автобусних  маршрутів  загального
користування,  що  не  виходять  за  межі  району, та  4  міські  автобусні  маршрути  загального
користування. 

В 2017 році за ініціативою районної державної адміністрації у зв'язку з тим, що не було
передбачено субвенцію з державного бюджету, було виділено з районного бюджету 800 тис.грн на
компенсацію автоперевізникам за перевезення пільгової категорії громадян та відшкодовано 100
тис.грн. ПАТ «Українська залізниця».

Значна увага приділяється утриманню доріг загального користування району. 
За  2017  рік  філією  «Зміївський  райавтодор»  виконано  робіт  по  експлуатаційному

 



утриманню доріг на загальну суму 10 млн. 824 тис. грн., з яких 8 млн. 192 тис. грн. витрачено на
утримання державних доріг, 2 млн. 632 тис. грн. — на місцеві дороги.

Крім цього,  з  бюджетів сільських, селищних та міської  рад було виділено 2 млн. 195
тис.грн., але виконано робіт на суму 1 млн. 270 тис. грн. по поточному ремонту вулиць і доріг
населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення.

На поточний (середній) ремонт автодоріг загального користування державного значення
використано 58,3 млн.грн.

Окремо зупинюсь на  питанні соціального захисту населення,  які  наразі  залишаються
актуальними.

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  останніми  даними  державного  статистичного  спостереження,  середній  розмір

заробітної плати штатних працівників підприємств, організацій та установ Зміївського району
за підсумками ІІІ кварталу 2017 року склав 7133 грн., або 110,7% до середнього рівня по області
та в 4 рази перевищив прожитковий мінімум.

В Зміївському районі кожен третій — пенсіонер. Для багатьох з них  пенсія -  єдине
джерело доходу, який вони отримували вчасно.

План пенсійних надходжень наш район не тільки виконав, а й збільшив їх більше ніж на
1 млн 405 тисяч гривень. 

Протягом 2017 року було створено 446 робочих місця, що становить 106% від річного
завдання. На вільні та новостворені робочі місцям працевлаштовано 1899 осіб, з них 1259 осіб з
числа  безробітних  осіб  та  640  осіб  з  числа  незайнятого населення.  Професійну  підготовку,
перепідготовку  та  підвищення  кваліфікації  за  сприянням  служби  зайнятості  проходили  442
чоловіка, до громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 592 безробітних
громадян.

Важливим кроком для підвищення рівня та якості надання соціальних послуг населенню
стало те, що в 2017 році після завершення капітального ремонту будівлі всі відділи управління
соціального  захисту  населення  районної  державної  адміністрації  та  Територіальний  центр
соціального обслуговування розмістилися в одному приміщенні в центрі міста Змієва.

До  цього  управління  соціального  захисту  населення  Зміївської  районної  державної
адміністрації було розташовано в двох будівлях в різних кінцях міста, через що виникали значні
труднощі не лише для працівників, але і для всіх відвідувачів. 

В 2017  році  для  поліпшення  матеріально-технічного  забезпечення  управління
соціального захисту населення були придбані столи, шафи, стільці, шафи для картотек, жалюзі
за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 215 тис. грн.

Для  забезпечення  прийому  громадян  в  управлінні  функціонує  Єдина  приймальня,
спеціалісти якої ведуть прийом без перерви.

Станом на 01 січня 2018 року до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які
мають право на пільги, внесено 19 тис. 920 пільговиків.

Станом  на  01.01.2018  на  обліку  в  управлінні  перебуває  13006  отримувачів  житлової
субсидії та 4176 отримувачів соціальних допомог. Кількість отримувачів порівняно з 2016 роком
збільшилась на 9,6 %.

З 1 травня 2017 року було здійснено автоматичний перерахунок субсидії на наступний
період,  що дозволило,  незважаючи на збільшення кількості  її  отримувачів,  значно зменшити
звернення громадян до управління соціального захисту.

У 2017 році було проведено роботу по прийому заяв на отримання невикористаної суми
субсидії. Компенсацію призначено 3620 особам на суму 2306,9 тис. грн. 

Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у 2016 році
було нараховано на суму 105838,5 тис. грн., у 2017 році – 135960,8 тис. грн.

Субсидія на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
побутового палива призначена 387 сім’ям на суму1 млн. 130 тис. грн.

 



На виконання Програми соціального захисту населення Зміївського району станом за
2017 рік з районного бюджету  виділено 807,995 тис. грн.

Хочу зазначити,  що в  2017 році  були внесені  зміни до Порядку надання одноразової
адресної грошової допомоги громадянам, що проживають у Зміївському районі, а саме:

допомога у зв’язку  з  іншими непередбаченими обставинами, які виникають внаслідок
надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру передбачена у розмірі не більше
ніж 25000 грн.;

на вирішення соціально-побутових проблем інваліди війни з числа учасників АТО змо-
жуть отримати до  20000 грн.;

збільшено розмір одноразової допомоги:
в зв’язку з досягненням громадянином 100 років  до 5000 грн.;
на лікування та відшкодування шкоди, яка заподіяна пожежею або стихійним лихом, до

5000 грн.;
на проведення гемодіалізу в Харківському обласному клінічному центрі урології і нефро-

логії амбулаторно до  50000 грн. на рік.
Окремо хочу зупинитися на питанні соціального захисту та реабілітації  учасників АТО.
Станом на 01.01.2018 на обліку в управлінні соціального захисту перебуває 411 учасників

бойових  дій,  8  інвалідів  війни,  які  брали  участь  в  АТО,  та  7  членів  сімей  загиблих
військовослужбовців в період проведення АТО.

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 94,5 тис. грн.(гранична вартість путівки 6300 грн.), були направлені
на 14-денний відпочинок в місцеві санаторії та пройшли психологічну реабілітацію.

Також до  Дня  захисника  України  управлінням  соціального  захисту  населення  надані
списки учасників бойових дій з  числа  учасників антитерористичної операції для надання їм
матеріальної допомоги з обласного бюджету.

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  Зміївській   районній
державній адміністрації, який щодня обслуговує від 50 до 100 осіб.

За  2017  рік  Центром  надання  адміністративних  послуг  було  надано  12299
адміністративних послуг, що більше на 1410 послуг в порівнянні з 2016 роком. 

З метою покращення якості  надання послуг населенню завдяки співпраці  Харківської
обласної  державної  адміністрації  та  німецької  урядової  організації  GIZ  в  2017  році  було
встановлено  електронний  сервіс  “Електронна  черга”,  завдяки  цьому  громадяни  не  стоять  у
черзі, а швидко отримують необхідні послуги.

Також  в  2017  році  відповідно  до  чинного  законодавства  за  ініціативою  районної
державної  адміністрації  було  створено  структурний  підрозділ  Комунальної  установи  по
забезпеченню  діяльності  з  утримання  та  обслуговування  майна  спільної  власності
територіальних громад Зміївського району “Районний трудовий архів”. До районного трудового
архіву  було  передано  181  фонд  та  13358  одиниць  збереження.  Тепер  отримувати  довідки
соціально-правового характеру громадяни зможуть саме в трудовому архіві.

Особливий акцент ми робили на галузі охорони здоров’я.
Організацію первинної медичної допомоги населенню району забезпечує комунальний

заклад охорони здоров'я “Зміївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” в
структурі  якого функціонують  20 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 19
фельдшерських  пунктів.  Вторинну  медичну  допомогу  забезпечують  комунальні   заклади
охорони здоров’я: Зміївська центральна районна лікарня та Слобожанська  міська лікарня.

На  території  району  здійснюють  діяльність  заклади  охорони  здоров’я  обласного
підпорядкування,  які  надають  спеціалізовану  медичну  допомогу:  обласний
протитуберкульозний диспансер №3, обласний  шкірно - венерологічний диспансер №2, а також
обласні санаторії «Занки», «Володимирський», «Шарівка» та   «Ялинка».

 



Екстрену (швидку) медичну допомогу надає  Зміївське  відділення екстреної медичної
допомоги обласного Центру екстреної медичної допомоги  та медицини катастроф  з пунктами
постійного  базування   в   КЗОЗ  «Слобожанська   міська  лікарня",  амбулаторіях  ЗПСМ  с.
Шелудьківка  та с. Таранівка. 

В 2017 році видатки на утримання закладів охорони здоров’я склали понад 75 млн. грн.
 На виконання заходів Комплексної районної програми «Здоров'я жителів Зміївщини» на

2015-2017 роки за  2017 рік  виділено кошти на суму майже 12,7 млн. грн., що більше ніж  в 2
рази в порівнянні з 2016 роком.  Ці кошти  насамперед були спрямовані на організацію надання
окремих видів медико-соціальної допомоги, зміцнення матеріально - технічної бази, фінансової
підтримки медичних закладів району. 

В  рентгенівському  кабінеті  поліклінічного  відділення  КЗОЗ  “Зміївська  центральна
районна лікарня” за додаткові кошти районного бюджету  проведено поточний ремонт на суму
майже  90  тис.грн.  та  за  рахунок  коштів  комплексної  обласної  програми  «Здоров’я
Слобожанщини»  в  сумі  1  млн.  275  тис.грн.  встановлено  сучасний  мамографічний  комплекс
«Мадіс» для діагностики захворювання молочної залози.  

В 2017 році в Зміївському районі розпочалася реалізація Урядової програми “Доступні
ліки”.  Так,  нашому  району  була  надана  цільова  субвенція  з  державного  бюджету  на
відшкодування вартості лікарських засобів в сумі майже 1,5 млн. грн.

Важливим  на  сьогодні питанням  залишається  доступність  та  якість  медичного
обслуговування у сільській місцевості. 

В  2017  році  було  розпочато  будівництво  амбулаторії  загальної  практики  сімейної
медицини в с. Лиман. Вже освоєна половина коштів – 3 млн. 178 тис.грн., сподіваємось, що в
2018 році ми її відкриємо, і амбулаторія почне функціонувати.

Також, була розроблена проектно-кошторисна документація на будівництво амбулаторії з
вбудованим житлом для лікаря в с. Таранівка. 

 До Харківської обласної державної адміністрації  подані пропозиції  щодо будівництва
трьох амбулаторій в с. Борова, с. Шелудьківка та с. Чемужівка за рахунок державних коштів.
Наразі  триває  оформлення  земельних  ділянок  під  будівництво  цих  об'єктів та  розробка
детальних планів території.

Крім  того,  в  минулому  році  ми  приділили  особливу  увагу  проведенню  капітальних
ремонтів закладів охорони здоров’я. Проведено капітальний ремонт в 4 амбулаторіях загальної
практики сімейної медицини в смт Зідьки, с. Донець,  с. Вирішальне та с. Геніївка на загальну
суму 1 млн 127 тис. 906 грн. Також проведено капітальний ремонт в 2 фельдшерських пунктах
на загальну суму 442,076 тис грн.

Всього  на  об'єкти  соціально-економічного  значення  у  2017  році  по  галузі  Охорони
здоров’я було виділено та освоєно більше ніж 7 млн. грн.

З  метою  забезпечення  дітей  якісною  дошкільною  та  загальною  середньою  освітою,
створення  комфортних  умов  перебування  в  закладах  та  навчання  було  проведено  низку
важливих заходів.

Враховуючи,  що формування  особистості  починається  з  перших років  життя  дитини,
надзвичайно важливо забезпечити якісну і доступну дошкільну освіту. 

Сьогодні  в  районі  функціонують 13 дошкільних навчальних закладів  та  3 навчально-
виховних комплекси.

У  зв’язку  з  тим,  що  існуюча  мережа  не  в  повній  мірі  забезпечує  освітні  потреби
населення, особливо в сільській місцевості, є потреба у відкритті нових дошкільних навчальних
закладів і відновленні діяльності закритих раніше. 

У 2017 році було відкрито додатково дошкільні групи на 25 місць в Задонецькій філії
Зміївського ліцею № 1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської районної
ради  Харківської  області  та  Зміївському  навчально-виховному  комплексі  (загальноосвітній
навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад)  Зміївської  районної  ради
Харківської області. 

Дошкільну  групу  на  20  місць  введено  в  структуру  Височинівської  філії   Зміївського

 



ліцею  №  1  імені  двічі  Героя  Радянського  Союзу  З.К.Слюсаренка  Зміївської  районної  ради
Харківської області.

З метою реорганізації Чемужівської ЗОШ І-ІІІ ст. з подальшим відкриттям дошкільної
групи  у  2017  році  були  завершені  роботи  з  реконструкції  будівлі.  Для  відкриття  групи
залишилося придбати меблі та устаткування.

Також триває  робота  з  реконструкції  будівлі  дитячого  садка  в  с.  Таранівка.  Районна
державна  адміністрація,  усвідомлюючи  значимість  цього  об’єкту,  на  початку  2018  року
звернулася  до  голови  Харківської  обласної  державної  адміністрації  з  проханням  сприяти  у
виділенні фінансування з обласного бюджету залишку коштів, це понад 8 млн., для завершення
будівництва. 

Наступною важливою ланкою є загальна середня освіта, адже саме в школі формується
майбутній професійний, кадровий потенціал  нашої держави.

Мережа  навчальних  закладів  системи  загальної  середньої  освіти  району  включає  26
навчальних закладів: 3 навчально-виховних комплекси, 1 опорний заклад (ліцей з 2-ма філіями),
2 ліцеї, 1 гімназію, 12 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 6 загальноосвітніх навчальних шкіл
І-ІІ  ступенів,  1  загальноосвітня  школа  І  ступеня.  У  закладах  загальної  середньої  освіти
навчається 6336 учнів.

В 2017 році в рамках інноваційно-освітнього простору “Нова українська школа” нами
було розроблено та подано на участь до конкурсного відбору проектів, які можуть реалізуватися
за рахунок коштів ДФРР, проект реконструкції опорного закладу Зміївський ліцей № 1 ім. З.К.
Слюсаренка на суму близько 27 млн грн. 

За кошти районного бюджету безкоштовне гаряче харчування отримують учні 1-4 класів
та учні 5-11 класів з малозабезпечених сімей та учні, батьки яких є учасниками АТО та мають
статус учасників бойових дій.

З метою забезпечення освітою дітей з особливими потребами, їх соціалізації відкрито 2
інклюзивні класи в Зміївській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. І.П.Волка та по 1 класу в Чемужівській ЗОШ І-ІІІ
ст. та Костянтівській ЗОШ І ст. 

Робота щодо  забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття
освіти  продовжується:  в  2018  році  планується  створити  Комунальну  установу  “Зміївський
інклюзивно-ресурсний  центр”,  наразі  проводяться  необхідні  організаційні  заходи,  готується
проеут статуту установи.

Видатки на утримання закладів освіти за 2017 рік склали майже 183 млн. грн. 
У 2017 році з обласного, районного та місцевих бюджетів на покращення матеріально-

технічної бази освітніх закладів району витрачено майже 27 млн. грн., на суму  понад  22 млн.
грн. проведено капітальні та поточні ремонти.

Особливу  увагу  районна  державна  адміністрація  традиційно  приділяє  питанню
оздоровлення дітей та  забезпеченню умов для соціального захисту кожної дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Під  час  проведення  літньої  оздоровчої  кампанії  різними  формами  відпочинку  та
оздоровлення було охоплено 6941 дітей, що становить 100 % від загальної кількості дітей віком
від 7 до 17 років. Особливу увагу було приділено дітям пільгових категорій. 

В районі працювали 4 заміських оздоровчих закладів та 1 санаторій. 
Влітку 2017 року з районного бюджету було виділено та використано кошти в сумі 519,85

тис. грн. на придбання 125 путівок до заміських закладів оздоровлення та відпочинку: “Біле
озеро” та санаторій “Ялинка” (в 2016 році – 382,2 тис.грн.-107 путівок), а за рахунок коштів
обласного та державного бюджетів район отримав 248 путівок.     

На обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації перебуває 13 дітей (6
сімей),  що  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  2  дитини,  які  переселились  з
тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, 126
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 71 з яких знаходяться під опікою,
піклуванням громадян, 48 – виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного
типу, 7 – в державних дитячих закладах.

 



В районі працює 4 дитячі будинки сімейного типу  та 9 прийомних сімей, на вихованні в
яких перебуває 52 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

У 2017 році наш район серед 6 районів області взяв участь в експерименті із здійснення 
патронату над дитиною.

Розпорядженням голови районної  державної  адміністрації  від 14.12.2017 № 371 “Про
запровадження послуги з патронату над дитиною” в Зміївському районі запроваджено послугу
патронату над дитиною. 

Вперше за довгі роки за рахунок субвенції з державного бюджету в грудні 2017 року було
придбано соціальне житло для дітей-сиріт і дитячого будинку сімейного типу. Це 2 однокімнатні
квартири в смт. Слобожанське та двоповерховий будинок в м. Змієві. 

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 збережено існуючу мережу дитячо-юнацьких спортивних
шкіл: працюють 3 дитячо-юнацьких спортивних школи, в яких активно функціонують секції з
боротьби самбо, боксу, тейк вон-до, футболу, волейболу, легкої атлетики, плавання, спортивних
танців. 

Всього в спортивних школах займається близько 1500 юних спортсменів, які достойно
захищають честь району в змаганнях як обласного рівня, так і Всеукраїнського та міжнародного
рівнів  з міні-футболу, настільного тенісу, пляжного волейболу, шахів, шашок, легкої атлетики.
На території району проведено 2-й тур Чемпіонату України з волейболу.

З районного бюджету виділені кошти на підтримку ДЮСШ ФСТ «Колос» в сумі 313,6
тис. грн. та ФК “Зміїв” 375 тис. грн. На утримання Зміївської  ДЮСШ виділені кошти в сумі 2
млн. 504,6 тис. грн.

В  2017  році  ми  вийшли  на  завершальний  етап  тривалої  реконструкції  стадіону
"Авангард", виконані роботи в минулому році було профінансовано за рахунок коштів ДФРР, це
більше 6 млн. грн. та районного бюджету. 

За рахунок субвенції обласного та коштів районного бюджетів встановлено 1 спортивний
майданчик  у  Зміївському  ліцеї  № 1  ім.  З.К.  Слюсаренка  та  2  у  Шелудьківському  ліцеї  ім.
Ю.Є.Кравцова,  відремонтовано  спортивний  майданчик  із  штучним  покриттям  Зміївської
ДЮСШ. На зазначені роботи використано 1680,05 тис.грн. 

Що стосується галузі культури, то в 2017 році видатки по цій галузі склали понад 22 млн.
грн.

У центрі уваги знаходилися питання поліпшення матеріально-технічного стану закладів
культури. Так на капітальні ремонти було виділено майже 1,5 млн.грн.

Хочу  звернути  увагу, що  за  довгі  роки   вперше  було  проведено  капітальний  ремонт
глядацької зали нашого Зміївського районного будинку культури.

 Робота всіх закладів культури спрямовувалась на більш повне задоволення культурних
потреб населення, організацію змістовного дозвілля, розвиток національно-культурних надбань.

Так,  Зміївський район гідно  себе  представив  в  Коломаку   на  фестивалі  «Гетьманська
слава».  У  серпні  пройшла  одна  із  найяскравіших  подій  літа  –  наметовий  фестиваль
«NametFEST». У вересні 2017 року на Зміївщині пройшов ІІІ етап Чемпіонату України з трофі-
рейдів “Бурелом”. Також згадується найбільший ярмарок Слобожанщини, який уже традиційно
збирає гостей не лише з найвіддаленіших куточків нашої області, а й з інших областей України і
навіть  сусідніх  держав.  Зміївський  район  гідно  та  неординарно  представив  свій  край
найпопулярнішими  товарами  сільгоспвиробництва,  літературно-музичною  композицією  за
мотивами легенди про Змія та яскравими виступами талановитих колективів.

Забезпечити  виконання  повноважень  районної  державної  адміністрації,  передбачених
чинним  законодавством,  стало  можливим  завдяки  злагодженій  роботі  нашого  трудового
колективу.

Хочу  нагадати,  що  в  травні  2016  року  набув  чинності   новий  Закон  України  “Про
державну службу” і саме тоді була затверджена структура районної державної адміністрації, яка

 



дотепер залишається незмінною.
До  складу  Зміївської  районної  державної  адміністрації  входять  13  структурних

підрозділів:  апарат (6  відділів  та  2  сектори),  3  управління,  5  відділів,  2  сектори,  служба  у
справах дітей та Центр надання адміністративних послуг при Зміївській районній державній
адміністрації.

Збережена штатна чисельність – 129 одиниць, із яких 127 посад державної служби і 2
посади  працівників,  які  виконують  функції  з  обслуговування  в  районній  державній
адміністрації. Фактично працюють 108 осіб, із яких 106 державних службовців та 2 працівники,
які виконують функції з обслуговування в районній державній адміністрації.

Вакантними залишається 21 штатна одиниця посад державної служби.
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.

Прийом на державну службу в районній державній адміністрації здійснюється відповідно
до Закону України “Про державну службу”, Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016
року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) та
інших нормативно – правових актів.

У  2017  році  в  апараті  та  структурних  підрозділах  районної  державної  адміністрації
проведено  35  засідань  конкурсних  комісій  на  заміщення  вакантних  посад  державних
службовців. За результатами конкурсного відбору вперше прийнято на державну службу  - 5
осіб, за результатами конкурсу відбулося просування по службі для 27 осіб.

Аналіз якісного складу районної державної адміністрації станом на 01 січня 2018 року
показав, що на посадах державної служби працює 106 осіб, із яких мають вищу освіту 100%, у
тому числі: повну вищу – 95% (101 особа), неповну вищу – 4% (4 особи), базову вищу – 1% (1
особа).  При цьому за  напрямком освіти:  економічна  –  49% (52 особи),  технічна  –  22% (23
особи), сільськогосподарська – 2% (2 особи), юридична – 10% (10 осіб), гуманітарна – 18% (19
осіб). Серед працюючих 1 магістр державного управління та 18 магістрів державної служби.

Значна увага районної державної адміністрації приділяєтьсся питанню підвищення рівня
професійної  компетентності  державних  службовців.  З  початку  2017  року  28  державних
службовців  підвищили  кваліфікацію  в  Харківському  регіональному  інституті  державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові  України  за
програмами короткотермінових семінарів.

На  сьогодні  в  Харківському  регіональному  інституті  державного  управління
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові  України  та  в  Харківському
національному економічному університеті  імені  Семена Кузнеця здобувають додаткову вищу
освіту ще 9 державних службовців.

Зміївська  районна  державна  адміністрація,  як  орган  виконавчої  влади,  має  потужний
кадровий потенціал для виконання повноважень, передбачених діючим законодавством. 

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,  Зміївська  районна  державна  адміністрація  неодноразово  приймала  участь  у
конкурсному відборі інвестиційних програм, і 2017 рік не став виключенням.

Нами було розроблено та подано на участь до конкурсного відбору 4 проекти, які можуть
реалізуватися за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, це:

1. Придбання системи ультразвукової діагностики для Зміївської центральної районної
лікарні.

2. Будівництво амбулаторії  в с.Чемужівка.
3. Реконструкція Тимченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 



4. Капітальний ремонт будівлі Зміївського ліцею №1.
Також,  в  минулому  році  Зміївська  районна  державна  адміністрація  надала  до

Департаменту  з  підвищення  конкурентоспроможності  регіону проектну  пропозицію  щодо
залучення  ресурсів  міжнародної  технічної  допомоги  для  придбання  рентген  діагностичного
комплексу для КЗОЗ "Зміївська центральна районна лікарня".   На разі ми чекаємо результатів
конкурсу.

Наприкінці 2017 року з державного бюджету в рамках бюджетної програми "Будівництво
футбольних полів з штучним покриттям в регіонах України" були виділені кошти в сумі 1,5 млн.
грн. (50 відсотків – державний бюджет та 50% - районний) на будівництво міні футбольного
поля зі штучним покриттям, яке буде збудовано в  с. Чемужівка. 

Крім  того,  в  2017  році  ми  заклали  міцний  фундамент  для  реалізації  пріоритетних
напрямків розвитку району в подальшому. 

Так,  нарешті  були  демонтовані  аварійні  будівлі  колишньої  лікарні  в  Змієві  по  вул.
Пушкарьова, на місці яких планується збудувати лікувально-фізкультурний комплекс. У Змієві
повинен бути саме такий комплекс,  де діти та дорослі  з  усього Зміївського району зможуть
займатися спортом та оздоровлюватися. Це справді велика мрія не одного покоління зміївчан,
яка повинна бути реалізована.

Також було підписано розпорядження “Про розроблення детального плану території для
розміщення птахофабрики за межами населених пунктів на території Бірківської сільської ради”,
що  дасть  змогу  збудувати  м’ясопереробний  комплекс,  і не  лише  залучити  значні  додаткові
фінансові  надходження  до  району, а  й  надати  нові  робочі  місця,  що  зміцнить  економічний
потенціал Зміївщини.

В 2016 році була завершена реконструкція очисних споруд із застосуванням технології
"Біоплато"  в  селі  Бірки.  Для  повноцінного  запуску  цього  комплексу   необхідно  збудувати
комплекс механічної очистки стічних вод в с. Бірки. В 2017 році були виділені та освоєні кошти
на  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  будівництво  цього  комплексу.
Районною державною адміністрацією надано пропозицію по включенню зазначеного об’єкта до
Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік та виділенню
коштів з обласного бюджету на його будівництво.

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.

 

 


