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ЗА 2017 РІК 

       

Робота Дергачівської районної державної адміністрації  у 2017 році була 

спрямована на забезпечення збалансованого соціально – економічного розвитку 

Дергачівського району, ефективного використання  природних, трудових та 

фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів в економічну 

галузь, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, покращення 

добробуту та соціального захисту населення.  

Районною державною адміністрацією забезпечується виконання 

Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, центральних органів виконавчої влади.    

 

Бюджет 

Доходна частина зведеного бюджету Дергачівського району по  загальному 

фонду за 2017 рік (без урахування трансфертів ) виконана на 107,7 % до  

затверджених планових показників.  

До бюджету району надійшло коштів в сумі 277,7 млн. грн., що на                    

76,3 млн. грн. більше надходжень ніж у 2016 році.   

У складі доходів, за рахунок яких формується бюджет, найбільшу  питому 

вагу займають: податок на доходи фізичних осіб - 57 % , єдиний  податок – 15,2%,  

акцизний  податок - 13 %, податок на майно ( в тому числі: плата  за  землю )  – 

13%.  

Видатки зведеного бюджету району за 2017 рік були проведені в обсязі 

852,3 млн. грн., що більше від 2016 року на 246,9 млн. грн., або на   40,8 %.  

В структурі видатків загального фонду зведеного бюджету району 

найбільшу питому вагу мають видатки на соціальний захист та соціальне 

забезпечення – 35,9 %, на освіту – 27,1 %, охорону здоров’я – 11,5 %. На 

утримання органів управління використано 4,4 % всіх проведених видатків, на 

житлово-комунальне господарство – 7,6 %, культуру – 3,3 %.  
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Промисловість 

   За статистичними даними у 2017 році  промисловими підприємствами 

району реалізовано промислової продукції на 8 млрд. 292  млн. грн., що склало  

5,0 % від загального обсягу реалізації (в порівнянні з відповідним періодом           

2016 року більше на 23%).  
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Зовнішньоторговельний оборот району за 10 місяців 2017 року склав                                      

94 млн. 533,6 тис. дол. США. 

Зовнішньоекономічна діяльність
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За січень-жовтень 2017 року експортні поставки склали 37 млн. 169,8 тис. 

дол. США, імпортні надходження становили 57 млн. 363,7 тис. дол. США. 

Основними партнерами були Франція, Німеччина, Білорусь, Італія, Китай, 

Молдова. Основу експорту склали: полотно поліефірне, надувні човни, мило та 

інше. Імпортувалися: суміші ефірних олій, трикотажне полотно, полімерні 

матеріали, обладнання для фільтрування та інше. 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЗА 2017 рік

 
 

           



4 

  Дергачівська райдержадміністрація приймала участь у програмі «Спеціальна 

ініціатива «Україна» (GIZ), в рамках програми  отримано  навчально-

комп’ютерний комплекс для Дергачівської гімназії № 3 та  обладнання 

програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг на 

загальну суму   185,5 тис. грн. 
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Дергачівська районна державна адміністрація продовжує брати 

участь у проекті Надзвичайна кредитна програма відновлення 

України «Реконструкція Дергачівської школи-інтернату І ступеню 

«З любов’ю до дітей», м. Дергачі, вул. Центральна, 11Є.

Протягом 2017 року було надано 21 субпроект: з них 10 субпроектів пройшли по 2 траншу та 

направлені на розгляд до Міністерства регіонального розвитку і запропоновані для участі в 

спільному з Європейським інвестиційним банком проекті Надзвичайна кредитна програма для 

відновлення України»

 
Пріоритетними завданнями в реалізації програми економічного  та 

соціального розвитку району на 2018 рік є залучення інвестиційних ресурсів та 

впровадження інноваційних технологій у виробництво, підвищення ефективності 

діяльності суб’єктів малого підприємництва, недопущення збиткової діяльності 

підприємств району.  

 

Агропромисловий  комплекс 

У 2017 році агропромисловий комплекс району отримав подальший 

розвиток. 

 Валовий збір зерна склав  58 тис.т  у вазі після доробки. В минулому році 

отримано найвищий урожай основної продовольчої культури — озимої пшениці, 

валовий збір якої склав 34,4 тис.т при середній урожайності 47,3 ц/га, такі 

результати стали можливими завдяки значному підвищенню культури 

землеробства, оприбуткуванню сільгосптоваровиробниками вирощеного урожаю 

в повному обсязі. 

Валовий збір озимої пшениці по сільськогосподарських 

підприємствах Дергачівського району
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Слід зазначити, що нестача вологи в період вегетації ярових культур пізніх 

термінів посіву призвела до недобору урожаю. Нижче прогнозованого рівня 

отримано валовий збір таких культур, як гречки, проса, кукурудзи на зерно, 

соняшнику та сої. Так, валовий збір кукурудзи у 2017 році склав 18,6 тис.т, що на 

10 тис.т менше, ніж у 2016 році. Валовий збір соняшнику склав 15,7 тис.т, що 

також менше показника 2016 року.  

 Під посівами цукрового буряку у 2017 році  було зайнято 450 га. 

Урожайність склала 470 ц/га. Це четвертий показник серед районів області.  

 Аграріями району у 2017 році закладено основу для отримання високих 

врожаїв в поточному році. Озимі зернові культури посіяно на площі 8,4 тис.га, що 

на 1 тис.га більше показника 2016 року. Крім того, підприємствами посіяно               

1,5 тис.га озимого ріпаку, що також більше 2016 року. Посів озимих культур було 

проведено в оптимальні агротехнічні строки з внесенням необхідної кількості 

мінеральних добрив. 

 У 2017 році валове виробництво продукції тваринництва по 

сільськогосподарських підприємствах склало 55 % до рівня минулого року. 

Захворювання на лейкоз великої рогатої худоби, що мало місце впродовж 

останніх трьох років, негативно вплинуло на збереження поголів'я і спричинило 

зниження виробництва.  

  Сільськогосподарські підприємства району у 2017 році продовжили 

оновлення машинно-тракторного парку. За рік було закуплено 49 одиниць нової 

сільськогосподарської техніки на суму 78 млн. грн.   

 Станом на 01.01.2018 року сільськогосподарські підприємства 

Дергачівського району повністю розрахувались за оренду земельних паїв.  У    

2017 році було виплачено власникам землі 33 млн.грн., що на 6 млн.грн. (23 %) 

більше рівня 2016 року. До місцевого бюджету додатково надійшло у вигляді 

податків 1,2 млн.грн. 

Сума виплат орендної плати по договорах оренди 

земельних ділянок (паїв) по сільськогосподарських 

підприємствах Дергачівського району
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 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в 

сільському господарстві Дергачівського району, за 2017 рік склала 5969 грн., що на 

1962 грн. (49 %) вище рівня 2016 року, та перевищує середньообласний показник.  
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         Пріоритетними напрямками розвитку агропромислового комплексу району на 

2018 рік є подальше впровадження у виробництво сучасної сільськогосподарської 

техніки та технологій, використання високоурожайних, пристосованих до наших 

кліматичних умов, сортів та гібридів сільськогосподарських культур, і як результат 

– підвищення добробуту населення району.  

  

Житлово-комунальне господарство та екологія  

З метою сталого проходження опалювального сезону 2017-2018 років, 

проведено комплексну  підготовку житлового фонду, теплового та водопровідно - 

каналізаційного господарства населених пунктів району, відремонтовано 21 

покрівлю. Загальний обсяг коштів, використаних на підготовку житлового фонду, 

становить 4 млн. 474 тис. грн. 

        Для підготовки котелень до нового опалювального періоду з районного 

бюджету   було виділено 716,5 тис. грн. 

 

 
 

 
 В рамках підготовки району до осінньо-зимового періоду в районі за 

рахунок всіх джерел фінансування  на підготовку водопровідно-каналізаційного 

господарства  витрачено 1 млн. 065  тис. грн.  

Одним із основних питань було і залишається  забезпечення своєчасних 

розрахунків споживачів за спожиті енергоносії. 
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У звітному періоді середній рівень розрахунків всіх споживачів району за всі 

енергоресурси та житлово-комунальні послуги становив 92%. 

В 2017 році в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних 

громад «Разом в майбутнє» прийняло участь новостворене ОСББ «Наша мрія» та 

отримало субвенцію з обласного бюджету в розмірі 98,6 тис. грн.   

В 2017 році за рахунок бюджетів усіх рівнів на ремонт та експлуатаційне 

утримання доріг району були виділені кошти в розмірі 52,3 млн. грн.                            

( в 2016 році – 8,4 млн. грн.), що надало змогу значно покращити стан таких 

автомобільних доріг: Дергачі – Козача Лопань, Дергачі - П'ятихатки, під’їзд до с. 

Караван Малоданилівської селищної ради та  автодороги державного значення  

«Харків – Охтирка» в межах району. 
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Районною державною адміністрацією спільно з органами місцевого 

самоврядування та підприємствами району активно проводилася робота щодо  

забезпечення отримання суб’єктами господарювання дозвільно-погоджувальної 

документації у сфері екології та природних ресурсів.  

 
 

 
 

 



10 

Для забезпечення належного санітарно-екологічного стану території 

населених пунктів в районі проводився  екологічний двомісячник з благоустрою 

території. Було ліквідовано 234 стихійних сміттєзвалищ, впорядковано 3 звалища 

твердих побутових відходів, зібрано 13,71 тис.м
3
 негабаритного сміття,   

упорядковано 199 дитячих ігрових та 37 спортивних  майданчиків.  

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища  виділені 

кошти в розмірі 2 млн. 500 тис. грн. на придбання сміттєвозу для Дергачівської 

міської ради. 

 

 
 

      Пріоритетними завданнями у сфері житлово-комунального господарства у 

поточному році визначено:  розвиток конкурентного середовища на ринку послуг 

з управління та утримання будинків, споруд, прибудинкових територій;  

скорочення понаднормових витрат води та теплової енергії; впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлово-комунальному господарстві, модернізація 

комунальної теплоенергетики району;  безумовне освоєння коштів, виділених з 

бюджетів усіх рівнів та фондів; поліпшення транспортно-експлуатаційних 

показників дорожнього комплексу району, підвищення рівня комфортності 

дорожнього руху та рівня благоустрою у населених пунктах району; 

впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у всіх населених 

пунктах Дергачівського району; розширення мережі природно-заповідного фонду.  

     

Соціальний захист населення 

Відповідно до соціальних програм, що діють в районі, мешканці району, які 

мають право на пільги та матеріальну допомогу з числа малозабезпечених осіб, 

осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах, інваліди, учасники бойових 

дій АТО, члени сімей загиблих в АТО, інваліди війни АТО отримали одноразову 

матеріальну допомогу на загальну суму 1,3 млн. грн.  
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З метою підтримки соціально вразливих верств населення, за рахунок 

державного бюджету протягом 2017 року було призначено та виплачено допомог 

на суму 91,0 млн. грн., що на 7,7 млн. грн. більше ніж у 2016 році.  

Станом на 1 січня 2018 року призначено житлової субсидії 20159 сім’ям на 

суму 157,8 млн. грн., що на 36,3 млн. грн. більше у порівнянні з 2016 роком. 

 

 
 Пільги з оплати житлово-комунальних послуг за рахунок субвенції з 

державного бюджету профінансовано на суму 15,5 млн. грн.  

Проведена  виплата разової грошової допомоги до 5 травня 2017 року               

2 635 особам на загальну  суму 2,7 млн. грн. 

З Державного бюджету виплачено різних видів допомог та компенсацій 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у сумі              
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1,4 млн. грн.; проведено зубопротезування та надано ліки за пільговими 

рецептами на суму 470,0 тис. грн.  
Особам з інвалідністю видано 758 направлень на виготовлення та заміну 

протезно-ортопедичних виробів та технічних засобів реабілітації; нарахована 

компенсація на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та 

транспортне обслуговування 152 особам на суму 47,4 тис. грн. 
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У районі приділяється значна увага соціальному захисту учасників 

антитерористичної операції. Відпочинок, оздоровлення та психологічну 

реабілітацію у санаторно-курортних закладах протягом року пройшли                

303 учасники АТО. 

Протягом 2017 року виплачено щомісячну допомогу особам, які переміщені 

з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції, на суму 4,6 млн. грн. 

У 2017 році покращилася ситуація на ринку праці району.  

Рівень зареєстрованого безробіття знизився у порівнянні із звітним 

періодом 2016 року з 0,59% до 0,49%.  

Станом на 1 січня 2018 року на обліку в районному центрі зайнятості 

перебувало 2007 чоловік, що на 304 чоловік менше, ніж на відповідну дату             

2017 року. 

За рівнем середньомісячної заробітної плати район займає 5 місце по 

області. 

 
У поточному році основними завданнями у соціальній сфері є забезпечення 

своєчасного впровадження на підприємствах, установах та організаціях району 

всіх форм власності мінімальних державних гарантій в оплаті праці,  залучення 

населення до програми житлових субсидій, надання допомоги сім’ям загиблих 

учасників АТО, учасникам бойових дій, інвалідам АТО;  підвищення якості 

надання соціальних послуг.  

 

Соціально – правовий захист дітей 

 Районна державна адміністрація у межах своїх повноважень здійснювала 

комплекс заходів щодо соціального захисту дітей, з попередженням соціального 

сирітства, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню 

дітьми правопорушень, розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

У районі мешкає понад 16 тисяч (16 488) дітей. На обліку служби у справах 

дітей райдержадміністрації станом на 1 січня 2018 року перебуває 224 дитини, в 

т.ч. 56 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 168 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування.  
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Протягом 2017 року було проведено 48 рейдів, здійснено 134 обстеження 

сімей, діти з яких перебувають на обліку служби. З початку року перевірено стан 

виховної роботи в 12 школах та позашкільних закладах району.  
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До Дергачівського відділу поліції  у звітному періоді направлено 55 

клопотань про вжиття заходів реагування до батьків, які не виконують своїх 

батьківських обов’язків. 

До суду передано 20 позовних заяв про позбавлення батьківських прав 26 

батьків у відношенні 28 дітей.  

У порівнянні з минулими роками в районі посилився процес усиновлення 

дітей громадянами України. За 2017 рік громадянами України було усиновлено           

6 дітей, з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на 

обліку служби у справах дітей райдержадміністрації.  

Всього в сім’ях опікунів та піклувальників проживає 108 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 21 дитина проживає в сім’ях 

опікунів, піклувальників за межами району. На території нашого району також в 

сім’ях опікунів та піклувальників проживає 22 дитини-сироти та дитини, 

позбавлені батьківського піклування, які перебувають на обліку служб у справах 

дітей інших районів. У 2017 році до сімей опікунів, піклувальників було передано 

24 дитини вище зазначеної категорії.  

 
На території Дергачівського району функціонує дитячий будинок сімейного 

типу, до якого влаштовано 6 дітей, позбавлених батьківського піклування. 
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В районі створено та функціонує 23 прийомні сім’ї, до яких влаштовано на 

спільне проживання і виховання 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування і 4 особи з їх числа, з них 3 прийомних сім’ї було 

створено протягом 2017 року, в які було влаштовано 3 дітей.  

 

Будівництво 

У звітному році надано 271 будівельний паспорт забудови земельних 

ділянок. 

Кількість наданих у 2017 році будівельних паспортів, 

містобудівних умов та обмежень на забудову земельних ділянок 

в порівнянні з 2016 роком

Будівельні паспорти Містобудівні умови та обмеження
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Кількість наданих у 2017 році паспортів прив'язки тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності, висновків про 

погодження землевпорядної документації в порівнянні з 2016 роком

Паспорти прив'язки Висновки про погодження 

землевпорядної документації
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Розроблено 11 детальних планів територій за межами населених пунктів .           

У  2017 році введено в  експлуатацію  95 житлових будинків, що становило 93,3 % 

від річного планового показника. 
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На території Черкасько-Лозівської сільської ради 

 

 

 

На території Дергачівської міської ради 
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На території Солоницівської селищної ради 

 

 
 

На території Пересічанської селищної ради 

 

 
 

 

На  території Русько-Лозівської 

сільської ради 

На території Малоданилівської селищної 

ради 
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Охорона здоров’я 

 

Поліклінічні 
відділення

Поліклінічне 
відділення м. Дергачі

Поліклінічне
відділення смт. 

Солоницівка

Поліклінічне
відділення смт. 

Вільшани

Поліклінічне
відділення с. Руська
Лозова, смт. Мала 

Данилівка, смт
Пересічне, смт. Козача

Лопань, смт. Слатине, с. 
Черкаська Лозова, смт. 
Прудянка, с. Безруки, с. 

Токарівка

Стаціонарні 
відділення

Терапевтичне 
відділення – 70 ліжок

Хірургічне відділення -
50 ліжок

Неврологічне 
відділення – 25 ліжок

Пологово-гінекологічне 
відділення – 30 ліжок

Дитяче відділення – 10 
ліжок

Структура  

КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна 

лікарня»

 
 

 В 2017 році до лікарів було 
здійснено 350155 відвідувань

 В стаціонарних відділеннях 
проліковано 6618 хворих

 Проведено 1477 операцій, 
прооперовано 1358 хворих

 Прийнято 271 пологів, народилося 
272 дитини

 Проведено 1023166 клініко-
діагностичних досліджень

 Проведено 36845 УЗД-досліджень                                                                                                  
 

      У 2017 році на покращання матеріально-технічної бази медичної галузі 

додатково отримано 19 млн. 349,5 тис. грн. 

      Протягом 2017 року на капітальні, поточні ремонти, придбання 

медичного обладнання та інші поточні видатки виділено з районного 

бюджету 9 млн. 271,6 тис. грн. 
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 проведено капітальний
ремонт покрівлі, внутрішніх
приміщень та фасаду 
будівлі Дергачівської
поліклініки – 1875,8тис.грн.

 поточний ремонт 
приміщення
флюорографічного кабінету
Дергачівської поліклініки
195,0 тис.грн.

 придбано рентгенівську
діагностичну та 
ультразвукову системи на 
суму 4022 тис. грн.  

      За рахунок обласного бюджету на виконання капітального ремонту та 

придбання медичного обладнання Солоницівської поліклініки використано             

1 млн. 373,8 тис. грн. 

За рахунок обласного бюджету - 1373,8 тис.грн. 
виконано капітальний ремонт клініко-
діагностичної лабораторії та рентгенкабінету
поліклініки смт Солоницівка.

 
      В рамках програми «Спеціальна ініціатива «Україна» (GIZ) використано              

8 млн. 704,1 тис. грн. на капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення 

Дергачівської центральної районної лікарні. 
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Німецьке Товариство Міжнародного
Співробітництва (GIZ)  8704,1 тис.грн

 Проведено  «Капітальний ремонт покрівлі, 
ремонт та утеплення зовнішніх стін, ремонт 
бетонного вимощення навколо будівлі, 
часткова заміна вікон на енергозберігаючі та 
частковий ремонт внутрішніх приміщень
будівлі стаціонарного відділення Дергачівської
ЦРЛ». 

 
       З метою покращення матеріально-технічної бази первинної медичної ланки  у 

звітному році було придбано медичне обладнання, автомобілі, оргтехніку на суму 

1 млн. 253 тис. грн. 

      На поточні ремонти медичних амбулаторій використано 284 тис. грн. 

У 2017 році амбулаторії отримали 530 тис. грн. на реалізацію 3-х міні проектів в 

рамках обласного конкурсу міні проектів «Разом у майбутнє». 

     Для здійснення перевезення хворих на ниркову недостатність для процедури 

гемодіалізу в м. Харків була розроблена та затверджена відповідна районна 

програма «Забезпечення централізованим підвезенням хворих на ниркову 

недостатність та інші захворювання населення Дергачівського району на 2017 - 

2020 роки», в межах програми здійснюється фінансування на придбання бензину.   

     Заклади охорони здоров’я району проводили роботи на реалізацію урядової 

програми «Доступні ліки», було укладено договори з 11 суб’єктами 

господарювання, які здійснювали відпуск рецептів на суму 1 млн. 270 тис. грн.  

                                                                             
У поточному році планується будівництво медичних амбулаторій в с. Великі 

Проходи та  с. Р.Лозова, капітальний ремонт амбулаторії  в смт Козача Лопань,  

продовження покращення матеріально-технічної бази закладів первинної 

медичної ланки,  що сприятиме впровадженню чергового етапу медичної 

реформи. 
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Освіта 

Мережа закладів освіти району задовольняє освітні потреби населення 

району і є оптимальною: 16 закладів дошкільної освіти, 27 закладів загальної 

середньої освіти (з них: 2 ліцеї, 2 гімназії, 1 колегіум, 5 загальноосвітніх шкіл, 15 

навчально-виховних комплексів, Дергачівська вечірня (змінна) школа ІІ – ІІІ 

ступенів, Дергачівська школа-інтернат І ступеню «З любов’ю до дітей»), 2 

позашкільних навчальних заклади (Будинок дитячої та юнацької творчості та 

Дергачівська дитячо-юнацька спортивна школа). 

Мережа закладів освіти району 

 
За звітний період різними формами навчання було охоплено 8255 учнів  

загальноосвітніх навчальних закладів та 240 учнів Дергачівської вечірньої 

(змінної) школи.  

Загальна кількість учнів

Класи Кількість класів Всього

місто село

1-4 113 49 162

5-9 121 55 176

10-11 26 14 40

Всього 260 118 378

Класи Кількість учнів Всього

місто село

1-4 2954 822 3776

5-9 3078 728 3806

10-11 546 127 673

Всього 6578 1677 8255

1 - 4 класи 5 - 9 класи 10 - 11 класи Всього

класів учнів класів учнів класів учнів класів учнів

162 3776 176 3806 40 673 378 8255

 
Загальна кількість вихованців  позашкільних навчальних закладів – 4485, 

що становить 54,3% дітей, які навчаються в закладах освіти району. 
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Створені додаткові групи у:  

-  Великопроходівському НВК відкрито 1 різновікову групу на 25 місць;  

-  Козачолопанському ДНЗ «Сонях»  - 1 логопедичну групу на 15 місць; 

-  Черкасько-Лозівському ДНЗ «Колосок» 1 групу для 15 дітей; 

-  Прудянському ДНЗ «Ялинка» 2 групи на 46 місць; 

-  Пересічанському НВК 3 групи на 75 місць.  

Після пожежі відновлений Ліснянський ДНЗ «Барвінок» на 100 місць. 

Дошкільна освіта

Назва закладу
Кількість 

груп

Кількість 

місць

Кількість 

дітей
Відкриття

Великопроходівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний заклад» 

1 25 25 28 квітня 2017

Прудянський дошкільний  навчальний  

заклад (ясла-садок ) «Ялинка»

2 46 40
22 вересня 2017

Козачолопанський дошкільний  

навчальний  заклад (ясла-садок ) «Сонях»
1 15 17 1 вересня 2017

Черкаськолозівський дошкільний  

навчальний  заклад (ясла-садок) «Колосок»
1 15 12 1 вересня 2017

Відновлений після пожежі Ліснянський

дошкільний  навчальний  заклад (ясла-

садок) «Барвінок»
6 100 100 9 червня 2017

Пересічанський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний заклад»

3 75
35

29 грудня 2017

Відкриття додаткових груп (місць)

 
 

 

На 1 січня 2018 року чисельність дітей, які отримують якісну дошкільну 

освіту становить 2881 дитина. Загальна кількість груп  - 142, що на 7 більше, ніж у 

2016 році.  

Дошкільна освіта

Відкриття додаткових груп (місць)

Великопроходівський НВК

Козачолопанський ДНЗ «Сонях» Черкаськолозівський ДНЗ «Колосок»

Пересічанський НВК 

 
        

 



24 

        Проводилась робота щодо створення інклюзивного освітнього простору.  

        В 11 закладах освіти району відкриті інклюзивні класи, де навчається              

21 дитина з особливими освітніми потребами.  

Заклади дошкільної освіти
з інклюзивними класами станом на 01.01.2018 

№ 

з/п
Назва 

закладу дошкільної освіти

Група з 

інклюзивним 

навчанням

Кількість 

дітей з ООП 

в 

інклюзивній 

групі

Кількість 

посад 

асистентів 

вихователів

1
Прудянський дошкільний навчальний 

заклад (ясла – садок) «Ялинка»  
Різновікова 3 1

2
Вільшанський дошкільний навчальний 

заклад (ясла – садок) «Світанок»

Група раннього 

віку
1 1

 
      Одним із пріоритетних завдань в галузі освіти є всебічний розвиток 

підростаючого покоління, пошук та підтримка талановитої та обдарованої молоді 

району. За звітний період учні закладів освіти району вибороли   21 перемогу у ІІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, І 

місце в обласному етапі Всеукраїнського оздоровчо-патріотичного фестивалю 

«Козацький гарт 2017», І місце в обласному етапі Всеукраїнських дитячих 

спортивних ігор «Старти надій 2017», 30 перемог вихованців БДЮТ у обласних та  

16 у Всеукраїнських конкурсах.  

Охоплено 54,3 % дітей шкільного віку

Назва ПНЗ Кількість вихованців Кількість гуртків

Будинок дитячої та юнацької творчості 3230 129

Дитячо-юнацька спортивна школа 1255 7 відділень (76 груп)

Всього 4485 205

 

13 переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурс-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України вивели Дергачівський 

район на III місце серед районів Харківської області.  
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Наші учні – наша гордість
21 перемога у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів.

І місце в обласному етапі 

Всеукраїнського оздоровчо-

патріотичного фестивалю 

«Козацький гарт 2017».

І місце в обласному етапі 

Всеукраїнських дитячих спортивних 

ігор «Старти надій 2017»

30 перемог вихованців БДЮТ у обласних та  16 у Всеукраїнських конкурсах

Дергачівський район посів III місце 

серед районів Харківської області за 

результатами ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурс-захисту МАН 

(13 переможців)

Перемоги вихованців ДЮСШ в 

Міжнародних турнірах, чемпіонатах 

України, у Всеукраїнських турнірах 

та змаганнях

 
Результативною була робота педагогів та вихованців Дергачівської 

дитячо-юнацької спортивної школи.  

На виконання районної Програми розвитку освіти в Дергачівському районі у 

2014-2018 роках та з метою заохочення учнів, які здобули перемоги у 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах було призначено 

стипендії  11 учням (сума видатків з січня по грудень 2017 склала 18 000 грн.); 

одноразову премію 11 педагогічним працівникам, які підготували переможців і 

призерів (сума видатків склала 90 000 грн.). 

 

з метою заохочення учнів –

переможців конкурсів та змагань різних

рівнів було призначено стипендії 11

учням (сума видатків з січня по грудень

2017 склала 18 000 грн.).

Також було призначено одноразову

премію 11 педагогічним працівникам, які

підготували переможців і призерів

На виконання районної Програми розвитку 
освіти в Дергачівському районі у 2014-2018 роках 

 
 

У звітному  періоді педагоги Дергачівщини презентували свій досвід роботи  

на різних освітянських конкурсах.  
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Високі досягнення учнівського та педагогічного колективів Дергачівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний заклад» відзначила голова обласної державної адміністрації 

Ю.О. Світлична, за участі якої  було урочисто відкрито спортивну залу та 

пришкільний спортивний майданчик. 

 

Досягнення педагогів

У грудні 2017 високі

досягнення учнівського та

педагогічного колективів

Дергачівського навчально-

виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів – дошкільний заклад»

відзначила губернатор області

Ю.О. Світлична і особисто

нагородила учителя фізичної

культури С.М. Желтобрюх

нагрудним знаком

«Заслужений учитель

України», як абсолютного

переможця Всеукраїнського

конкурсу «Інноваційний урок

фізичної культури» та «Урок

фізичної культури з

елементами футболу»

 
 

У грудні 2017 року за участю голови
Харківської обласної державної

адміністрації Ю.О.Світличної відбулося

урочисте відкриття спортивної зали та
пришкільного спортивного майданчика

Дергачівського навчально-виховного

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний заклад»
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27 грудня 2017 року за сприяння голови Харківської обласної
державної адміністрації Ю.О.Світличної керівництво
Дергачівського району передало до Дергачівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний заклад» 10 гімнастичних матів для нової
спортивної зали, які були отримані відповідно до
сертифікату Харківської обласної державної адміністрації

 
 

Золотою медаллю Восьмої  Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти 

– 2017» були нагороджені вчителі англійської мови Солоницівського НВК 

«Перлина» у номінації «Становлення нової української школи в умовах 

модернізації та інтеграції до європейського освітнього простору: досягнення та 

перспективи». 

Срібною медаллю ІХ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті –

2017» у жовтні 2017 був нагороджений колектив Дергачівського НВК №1 у 

номінації «Інтеграція змісту освіти як світова тенденція розвитку освітніх 

технологій». 

Золотою медаллю Восьмої

Міжнародної виставки «Сучасні

заклади освіти – 2017» у березні

2017 були нагороджені вчителі

англійської мови Солоницівського

НВК «Перлина» у номінації

«Становлення нової української

школи в умовах модернізації та

інтеграції до європейського

освітнього простору: досягнення та

перспективи»

Срібною медаллю ІХ Міжнародної

виставки «Інноватика в сучасній освіті

–2017» у жовтні 2017 був нагороджений

колектив Дергачівського НВК №1 на чолі

з директором, Леуновою В.В., у номінації

«Інтеграція змісту освіти як світова

тенденція розвитку освітніх технологій»

Досягнення педагогів
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Лауреатами Міжнародного форуму «Інноваційний розвиток освіти і науки в 

Україні: стан, тенденції та проблеми галузі» стали колективи відділу освіти, 

Козачолопанського НВК, Вільшанської ЗОШ, Дергачівської вечірньої школи, 

Малоданилівського ДНЗ «Дзвіночок», Великопроходівського НВК, які були 

нагороджені грамотами та медалями «За вагомий внесок у розвиток освіти і 

науки». 

 
За звітний період педагоги Дергачівщини – неодноразові переможці 

обласної тематичної відкритої виставки ефективного педагогічного досвіду 

«Освіта Харківщини ХХІ століття»: Вільшанська ЗОШ, Дергачівський ДНЗ 

«Калинка», Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ». 

Лауреатами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2017» стали два учителя Дергачівського ліцею №2. Переможцями районного 

етапу «Учитель року – 2018» - три педагоги закладів освіти району. 

9 педагогів – адміністраторів сайтів -

переможці ІІ Фестивалю-огляду освітніх

Інтернет-ресурсів (січень-березень 2017)

Лауреатами обласного етапу Всеукраїнського

конкурсу «Учитель року – 2017» стали: Попова О.О.

(номінація «Музичне мистецтво») та Зубрєва С.М.

(номінація «Початкова освіта») – учителі

Дергачівського ліцею №2.

Переможцями районного етапу «Учитель року

– 2018» стали: Єрмолович О.М. (номінація

«Фізична культура», Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ»),

Мельник С.О. (номінація «Фізика», Цупівський

НВК), Хвостик Л.І. (номінація «Німецька мова»,

Вільшанська ЗШ).

Лауреат обласного етапу Всеукраїнського

конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017» в номінації

«Бібліотека – виховний простір навчального

закладу» - Ярова Л.Г., завідувач бібліотеки

Дергачівського НВК «ЗШ-ДЗ»

Досягнення педагогів

 
На виконання Регіональної програми відпочинку дітей та підлітків 

шкільного віку в червні 2017 року на базі закладів освіти району функціонувало 

25 таборів відпочинку. 
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На виконання Регіональної програми відпочинку дітей та підлітків шкільного

віку в червні 2017 року на базі закладів освіти району функціонувало 25 таборів

відпочинку

Оздоровлення

З метою заохочення учнів до вивчення іноземних мов у 25 закладах освіти працювали

літні мовні табори та мовні загони, з них: 1 – англо-франкомовний (Солоницівський

колегіум), 1 – англо-німецькомовний (Вільшанська ЗШ), 23 – англомовних. Поєднати

навчання із захоплюючим відпочинком 631 учню (185 учнів1-4-х класів, 446 учнів 5-8 та 10-

х класів) допомагали 64 учителі та 5 волонтерів з числа студентів вищих навчальних

закладів м. Харкова

 
Відповідно до чинного законодавства протягом року безкоштовним гарячим 

харчуванням було забезпечено учнів 1 – 4 класів та дітей пільгових категорій 

(вартість харчування становить 12 грн.).  

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів сільської 

місцевості та вчителів організовано безкоштовний підвіз 16 шкільними 

автобусами. 

 Заклади освіти району організовано розпочали 2017/2018 навчальний рік та 

своєчасно були підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період, на що були 

залучені кошти з різних джерел фінансування. Проведені капітальні  та поточні 

ремонти в навчальних закладах: 

- загальна сума витрат склала – 20 млн. 146 тис. 550 грн.; 

- придбано  шкільне обладнання на суму 3 млн. 058 тис. 853 грн.; 

- стовідсотково замінені вікна на енергозберігаючі у всіх навчальних закладах 

району. 

23 шкільних бібіліотек стовідсотково забезпечені комп’ютерною технікою. 

Протягом 2017 року 23 бібліотеки

закладів освіти були на 100% забезпечені

комп'ютерами (з підключенням до мережі

Інтернет)

За кошти, виділені з обласного бюджету у 2017 році 5 закладів загальної 

середньої освіти було оснащено новими природничо-математичними 

кабінетами. Кабінети фізики отримали: Слатинський НВК, Безруківський НВК, 

Черкаськолозівська ЗОШ; кабінети хімії: Пересічанський НВК, 

Руськолозівський НВК
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Здійснено ремонт системи опалення у

Малоданилівському ліцеї, ремонт системи

водопостачання у Козачолопанському НВК та

Вільшанській ЗОШ, поточний ремонт

приміщень у 5 закладах; ремонт коридорів у

Вільшанській ЗОШ та Дергачівському НВК

«ЗШ-ДЗ».

Проведено капітальний ремонт актової зали

Руськолозівського НВК та Вільшанської ЗОШ.

Здійснено ремонт огорожі в

Черкаськолозівській ЗОШ та демонтаж

павільйонів в Солоницівському НВК «Перлина»

 
 

З метою сталого функціонування закладів освіти району

Проведено капітальний та поточний 

ремонти покрівлі у 6-ти навчальних закладах, 

заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі 

металопластикові у 20-ти навчальних закладах 

 
      Пріоритетними завданнями в галузі освіти району на 2018 рік є створення 

належних умов для підвищення рівня надання якісних освітніх послуг, розвитку 

обдарованих дітей та молоді з урахуванням потреб особистості, суспільних 

запитів та державних вимог через мережу закладів освіти району; активізація 

роботи щодо охоплення дітей дошкільною освітою шляхом відкриття додаткових 

груп та нових дошкільних закладів; продовження реорганізації опорних закладів 

освіти, створення інклюзивно-ресурсного центру, ресурсних кімнат та медіатек 

для забезпечення дітей з особливими освітніми потребами необхідною психолого-

педагогічною підтримкою; здійснення виховної роботи з учнями відповідно до 

реалізації принципу дитиноцентризму, посилення патріотичної спрямованості, 

гуманізації та демократизації освітнього процесу.  

Планується проведення капітальних ремонтів у 17 закладах освіти, утеплення 

фасадів будівель усіх шкіл району, реконструкція 5 спортмайданчиків, 

виготовлення енергопаспортів та технічних паспортів на будівлі загальноосвітніх 

навчальних закладів,  покращення матеріально-технічної бази, придбання 

інформаційних навчальних комп’ютерних комплексів, продовження роботи щодо 

комп’ютеризації та інформатизації закладів освіти.  
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Культура 

Мережа закладів культури у 2017 році залишилася без змін:  46 закладів           

(16 клубних закладів, 28 бібліотек централізованої бібліотечної системи  та 2 

дитячі музичні школи). 

Протягом 2017 року проводилися культурно-мистецькі заходи, спрямовані 

на збереження, відродження та розповсюдження надбань традиційної  культури 

району, особлива увага приділялася  заходам з патріотичного виховання.  

       Традиційно проведено Міжнародний фестиваль – конкурс виконавців 

естрадної пісні «Жива вода».  

 

 
 

         З 169 колективів художньої творчості 27 присвоєно почесне звання 

«зразковий» («народний») аматорський  колектив. Це кращий показник в області.  

У звітному році покращена матеріально – технічна база закладів культури, 

всього було використано  3млн. 759,6  тис. грн. (меблі, сценічні костюми, музичні 

інструменти). Проведено поточні ремонти на суму  1 млн. 093,4 тис. грн. та 

капітальні ремонти на суму – 1 млн. 376,4 тис. грн. 

          До бібліотечного фонду централізованої бібліотечної системи району 

надійшло літератури на суму   296 тис. 187 грн. 

       Протягом  звітного  року учасники художньої самодіяльності Дергачівського  

району  брали участь у  Міжнародних, Всеукраїнських,   обласних конкурсах і 

фестивалях.  
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Молодь і спорт 

У 2017 році в районі успішно проведена оздоровча кампанія. На відпочинок 

та оздоровлення дітей було освоєно кошти  у сумі 960 тис. 930 грн. 

У 2017 році було  оздоровлено 9060 дітей (у 2016 році - 8552 дитини), тобто 

98,9 % від загальної кількості дітей шкільного віку, із них 3959 дітей пільгових 

категорій, що становить 100%. 
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Протягом 2017 року спортсмени району взяли участь у змаганнях з різних 

видів спорту.  

 
Три  роки поспіль наш район за результатами змагань отримує Кубок 

голови обласної державної адміністрації за І місце за підсумками Обласної 

Спартакіади з масових видів спорту. 
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         За рахунок коштів районного та місцевого бюджетів у 2017 році були 

розпочаті роботи по капітальному ремонту стадіону «Дергачі».  

Районна державна адміністрація приймала активну участь у реалізації 

проектів обласного та міжнародного рівня, за рахунок яких оновлено матеріально 

– технічну базу спортивних об’єктів навчальних закладів, в тому числі з 

районного бюджету у 2017 році виділені та освоєні кошти у сумі 970 тис. грн. 

 

 
 

 
 

У звітному році отримані субвенції з державного бюджету та освоєні кошти 

у сумі  1 579, 20 тис. грн. на реконструкцію та капітальні ремонти  спортивних 

об’єктів. 
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Надання адміністративних послуг  

Коротко зупинюсь на наданні адміністративних послуг в районі.  

У 2017 році до Центру надання адміністративних послуг звернулося 16 284 

суб’єктів звернення, було надано  11 150 адміністративних послуг, та надано 5134 

консультації. 

У 2017 році кількість звернень у порівнянні з 2016 роком зросла більше ніж 

у 2 рази. 

 
 

У  2017 році з районного бюджету виділено кошти у сумі  390 тис. 721 грн. 

на  «Виготовлення проектно - кошторисної документації та проведення проектно-

вишукувальних робіт для будівництва центру надання адміністративних послуг в  

м. Дергачі.   

 
 

Оборонна та мобілізаційна робота 

В районі у звітному періоді на належному рівні проведені  заходи за 

призову громадян на строкову військову службу та службу за контрактом, 

забезпечено 100% виконання планових показників (планове завдання на строкову 

службу: квітень-травень – 51 чоловік, жовтень-листопад – 47 чоловік, всього 

призвано 98 чоловік), 65 громадян підписали контракт. 
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В районі діє загін територіальної  оборони Дергачівського району.  

 

 
 

         З метою підтримки боєготовності та ефективного виконання поставлених 

державою завдань і здобуття нових навичок протягом звітного  року 

Дергачівським районним військовим комісаріатом спільно з загоном 

територіальної  оборони району було проведено 27 занять. Особовий склад загону 

оборони Дергачівського районного військового комісаріату залучався до  

проведення командно-штабних навчань на базі обласного військового 

комісаріату, приймав участь у формуванні 17-го окремого стрілецького 

батальйону.  
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Об'єднання територіальних громад 

         На виконання Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» у звітному році  утворена перша об’єднана громада  - Малоданилівська 

ОТГ, до складу якої увійшли Малоданилівська селищна та Черкасько-Лозівська 

сільська ради. 

 

 
  

 29 жовтня 2017 року у Дергачівському районі організовано пройшли перші 

вибори депутатів Малоданилівської об’єднаної   територіальної громади та 

Малоданилівського селищного голови. 
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Інформаційна діяльність 

       Інформаційна політика районної державної адміністрації направлена на 

висвітлення інформації про діяльність органів державної влади, заходів, що 

проводяться структурними підрозділами районної державної адміністрації та 

територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та 

висвітлюється на офіційному веб-сайті Дергачівської районної державної 

адміністрації, на сторінках у соціальній мережі  «Facebook» та засобах масової 

інформації. 

      Наприкінці  2017 року в районі було засновано  ще одне періодичне видання 

«Вісник Дергачівщини». 
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Організаційна діяльність 

         Реалізація державної кадрової політики в районній державній адміністрації 

здійснювалася на виконання завдань реформи державного управління та 

державної служби, у відповідності до вимог законів України «Про державну 

службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації» та 

інших законодавчих і нормативних актів.  

       Значна увага приділена забезпеченню районної державної адміністрації 

високопрофесійними державними службовцями, здатними сприймати зміни, 

спроможними їх впроваджувати, надавати якісні послуги громадянам, бути 

відкритими до співпраці,  сумлінно служити державі,  постійно вдосконалюватися 

та працювати над підвищенням рівня своєї професійної компетентності.  

Було оптимізовано структуру районної державної адміністрації, відповідно 

до вимог законодавства вдосконалено процедуру конкурсного добору на посади 

державної служби, організовано системне підвищення кваліфікації державних 

службовців та їх професійне навчання, забезпечено застосування законодавства з 

питань службової дисципліни.  

      Структура районної державної адміністрації складається з апарату та              

12 самостійних структурних підрозділів. Гранична чисельність працівників 

затверджена у кількості 147 штатних одиниць, з яких передбачено 135 посад 

державної служби. Фактично працюють на посадах державної служби 108 осіб, 

вакантними станом на 1 січня 2018 року є 27 посад державної служби.  

Протягом 2017 року в апараті та структурних підрозділах районної 

державної адміністрації було проведено конкурси на зайняття 45 вакантних посад 

державної служби, з них: 15 посад категорії «Б» і 30 посад категорії «В».              

За результатами конкурсного відбору призначено на посади державної служби 32 

особи.  

       Зважаючи на кадровий потенціал, районна державна адміністрація спроможна 

виконувати повноваження, передбачені діючим законодавством. 

        Виконання завдань – це безумовно результат скоординованої та ефективної 

співпраці та взаємодії районної державної адміністрації з районною, місцевими 

радами, депутатами всіх рівнів, керівниками підприємств, організацій  та установ 

району.  

 

 

 

  

Голова Дергачівської  

районної державної адміністрації      К.С. ЖИДКОВ 

 


