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  ВСТУП 

Підводячи підсумки діяльності Вовчанської районної державної адміністрації за 

2017 рік необхідно відмітити, що робота райдержадміністрації у звітному періоді 

спрямовувалася на забезпечення збалансованого соціально – економічного розвитку 

району, ефективного використання наявних природних, трудових та фінансових 

ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі 

економіки, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшенню 

добробуту та соціального захисту населення. 

Основні напрями роботи Вовчанської районної державної адміністрації 

ґрунтуються на принципах втілення в життя реформ, ініційованих Президентом 

України Петром Порошенком, головою Харківської обласної державної 

адміністрації Юлією Світличною, їх практичної реалізації на місцях та виконання 

заходів Стратегії регіонального розвитку Харківської області та зокрема 

Вовчанського району на період до 2020 року. 

Для реалізації пріоритетних напрямів роботи Вовчанською районною 

державною адміністрацією було розроблено районні програми.  За звітний період 

було розроблено та винесено на розгляд депутатів районної ради 16 районних 

програм. Нині на виконанні в районній державній адміністрації перебуває 33 районні 

програми. 

Фінансовий ресурс району дає можливість фінансування усіх прийнятих 

районних програм, що в свою чергу дозволяє забезпечити їх виконання. 

Підводячи підсумки діяльності Вовчанської районної державної адміністрації 

за 2017 рік необхідно відмітити, що робота райдержадміністрації у звітному періоді 

спрямовувалася на забезпечення збалансованого соціально – економічного розвитку 

району, ефективного використання наявних природних, трудових та фінансових 

ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі 

економіки, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшенню 

добробуту та соціального захисту населення. 

В цілому, впевнено можемо сказати, що у 2017 році завдяки плановій та 

системній роботі структурних підрозділів райдержадміністрації, активним діалогам 

з керівниками підприємств, установ, організацій району, представниками бізнесу, 

аграріями, депутатами та головами громад, громадськістю було досягнуто зміни 

практично в усіх галузях життєдіяльності району та закладено фундамент для 

розвитку і перетворень у 2018 році. 

Пріоритетний напрямок діяльності районної державної адміністрації 

складається з ряду питань, про які ми сьогодні з вами поговоримо. 

Одним із важливих напрямів роботи керівництва районної державної 

адміністрації, її структурних підрозділів є розгляд звернень громадян, адже вони є 

відображенням тих соціально-економічних, морально-правових та інших проблем, 

що мають місце у суспільстві. 

Протягом року головою райдержадмінітрації було відвідано 18 громад району 

та здійснені виїзні прийоми громадян, проведені зустрічі з населенням; відвідані 

соціальні об’єкти на території громад тощо. До голови райдержадміністрації 

протягом 2017 року надійшло 408 письмових звернень, 98 з яких було розглянуто на 
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особистих прийомах громадян. У письмових та усних зверненнях громадян 

порушено 420 питань, із яких 92 вирішено позитивно, на 328 – надано роз’яснення. 

Всього конституційним правом на звернення скористалося 762 жителя району, що 

складає 2% від загальної кількості жителів району. В минулому році цей показник 

нижчий і складав 1,6%. 

 
Для більш зручного та ефективного вирішення питань жителів району, за моєї 

ініціативи у 2017 році була створена перша в районі громадська приймальня голови 

райдержадміністрації у с.Пільна. У 2018 році плануємо ще відкрити такі приймальні 

по району. 

 
На виконання Постанови КМУ від 09.03.1999р. №339 (зі змінами) «Про 

затвердження порядку контролю за здійсненням 

органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади» та 

розпорядження голови райдержадміністрації від 

13.03.2017 року №43 «Про надання методичної та 

практичної допомоги органам місцевого 

самоврядування району з питань організації 

роботи щодо здійснення делегованих повноважень 

органів виконавчої влади» у 2017 році було здійснено перевірку в комплексі 14 

місцевих рад (1 селищна та 13 – сільських) щодо виконання делегованих 

повноважень органів виконавчої влади. 
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За результатами перевірки  не виявлено випадків незадовільного здійснення 

делегованих повноважень. 

Агропромисловий комплекс 

   

Вовчанщина – один із найбільш потужних агропромислових регіонів 

Харківської області, тому соціальний та 

економічний розвиток територіальних 

громад району напряму залежить від 

розвитку галузі сільського господарства, 

яка представлена 104 підприємствами, з 

яких  72  - фермерські господарства. 

У цьому році по валовому збору 

зернових і зернобобових культур 

Вовчанський район зайняв перше місце в 

області, а за урожайністю – 3, оскільки у 

2017 році господарствами району одержано валовий збір зернових і зернобобових 

культур в розмірі 210 тис. тон, що більше, ніж в минулому році, на 41 тис. тон. 
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Середня урожайність зернових та зернобобових культур склала 47,2 ц/га, що 

на 5,3 ц/га більше минулого року. 

Під урожай 2018 року сільськогосподарськими товаровиробниками району 

проведено посів 35,1 тис. га.  озимих 

зернових, що на рівні минулого року. 

В галузі тваринництва протягом 2017 року відмічена позитивна тенденція до 

зростання  виробництва валової продукції + 1,7 % в порівнянні з аналогічним 

показником минулого року. 

Стабілізувалось поголів’я великої рогатої 

худоби, і станом на кінець року склало 5852 голови, 

що на рівні минулого року.  

Збільшилось поголів’я корів в порівнянні з 

2016 роком (+ 285 голів ) та становить 2714 голови 

(112%) 

Зросло виробництво молока (+ 1467 тони)  та складає 16,9 тис.тон. (109,5%)  в 

порівнянні з аналогічним показником минулого року. 

 

Виробництво м’яса протягом року складає 1116 тон.  

Окрім цього зросло виробництво яєць 1,39 млн.шт., що на 227 тис. шт. більше 

в порівнянні з аналогічним показником 2016 року. 
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Актуальним питанням є 

збільшення доходів селян. Як відомо, 

додатковим доходом селян є орендна 

плата за земельні паї.  Виплата за 1 га 

орендованої землі збільшилась на 34% 

у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року, та складає 1937,00 грн. 

(+494 грн.). 

Окрім цього протягом 2017 року 

підвищено рівень оплати праці в галузі  

сільського господарства - 

середньомісячна заробітна плата 

штатних працівників за січень-грудень 2017 р. склала  5723,97 грн. що на +1422,31 

грн. (133%) більше до аналогічного 

періоду попереднього року. 

Основні завдання на 2018 рік: 

- забезпечення стабільної роботи агропромислового комплексу; 

- впровадження сучасних технологій у виробництві тваринницької та 

рослинницької галузі; 

- підвищення рівня  оплати праці, відсотка орендної плати за земельні паї; 

- оптимізація структури посівних площ сільськогосподарських культур та 

доведення їх до науково - обґрунтованих норм. 

 

      Щодо забезпечення раціонального використання та охорони 

земельних ресурсів 

 

 Забезпечення раціонального використання 

та охорони земель — це не тільки самостійна мета 

правового регулювання земельних відносин (ст. 4 

Земельного кодексу України), а й один з 

найважливіших принципів господарювання. 

Проблема раціонального використання 

земель, як і інших природних ресурсів, важлива і 

актуальна, саме тому за ініціативи 

райдержадміністрації проводиться  аналіз 
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використання земель державної власності та використання багаторічних насаджень.  

З метою збереження рослинного та тваринного світу спільно з органами 

місцевого самоврядування проводились  різні екологічні заходи:  

- з охорони зелених насаджень (зокрема в передноворічний період); 

-  «сезон тиші» для диких тварин (в період виведення потомства); 

- «Майбутнє лісу в твоїх руках», де в період суботника всіма 

організаціями і підприємствами району висаджувались саджанці кущів та 

дерев.  

  З метою підтримки належного стану довкілля у районі створено громадські 

організації «Первоцвіт», «Гроно», «Лісний дім», до складу яких ввійшли активісти, 

рибалки-любителі, пасічники та місцева молодь.   

Членами організацій проводилось очищення берегів від сміття, а взимку, з 

метою недопущення загибелі риби, 

проводилась аерація води. 

З метою забезпечення раціонального 

використання та охорони земельних 

ресурсів в районі у 2017 році аграріями 

району посіяно на 1500 га соняшнику 

менше, ніж в минулому році, що в 

майбутньому позитивно відобразиться на 

якості та родючості ґрунту. Також у 2017 

році було придбано спеціальну 

багатофункціональну техніку, яка 

дозволяє проводити до 5 операцій одночасно та дає можливість не втоптувати 

землю, а, отже, вберегти вологу, якої сьогодні так не бракує. 

Природно-заповідний фонд складають природні комплекси й об'єкти, що 

мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну й іншу цінність 

і виділені з метою збереження природного різноманіття ландшафтів, генофонду 

тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу, 

забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. 

Природно-заповідний фонду району налічує 10 об’єктів, загальною площею 

4480,3 га. 

Щодо залучення інвестицій 

 

Протягом 2017 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх    

джерел фінансування освоєно майже 600 млн. грн. капітальних інвестицій, обсяг яких 

проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 35%. 

Головним джерелом 

фінансування капітальних 

інвестицій залишаються 

власні кошти підприємств 

та організацій, за рахунок 

яких освоєно 75% 

загального обсягу. 

За рахунок 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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державного, обласного та місцевих бюджетів освоєно 25% капітальних інвестицій. 

Трьома підприємствами району було залучено прямі інвестиції з 3 іноземних 

країн світу. 

Промисловість 

 

     У 2017 році в економіці району досягнуто позитивної тенденції в 

промисловій галузі.  

Основними підприємствами району є Приватне акціонерне товариство 

«Вовчанський агрегатний завод», Приватне 

акціонерне товариство «Вовчанський ОЕЗ», 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Білий Колодязь» та Державне підприємство 

«Вовчанське лісове господарство». 

На дані підприємства припадає 

близько 90% промислового обсягу реалізації 

району. За 2017 рік промисловими 

підприємствами району реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на 

суму 590, 0 млн. грн..  

 

Промислова продукція підприємств району 

реалізується не лише в Україні, а й за її межами.  

Зовнішньоторговельні операції з партнерами із 

9 країнами світу здійснювали 3 підприємства 

району. 

  

На експорт відправляється 

продукція            машинобудування та 

харчової промисловості. Країни – 

експортери: Грузія, Китай, США, 

Білорусія, Росія та інші. 

Імпортуються переважно 
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комплектуючи вироби та запчастини з Білорусії, Сербії. 

Зовнішньоторговельний оборот району склав 106,1 млн. грн. Експортні поставки 

склали 103,12 млн. грн., імпортні – 2,27 млн. грн.  

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами є позитивним склав 100,85 млн. грн.. 

 

Щодо підвищення фінансової незалежності районного бюджету та 

ефективність використання бюджетних коштів 

 

 З метою підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та 

забезпечення стабільності роботи бюджетної сфери в 2016 - 2017 роках було 

розроблено ряд заходів щодо наповнення бюджету, використання додаткових 

джерел, в т.ч. за рахунок передачі субвенцій, детінізації економіки, економного і 

раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни. Реалізація заходів забезпечила позитивні результати. 

Усі сільські та селищні ради перераховували субвенції до районного бюджету 

на виконання районних програм та 

розвиток територій району.  

Загалом за 2017 рік до загального 

фонду  місцевих бюджетів району 

надійшло власних та закріплених доходів 

у сумі 107,7 млн. грн., що становить 

114,3% до уточнених  планових 

 показників. 

Виконання планових показників доходної частини за січень-грудень  2017 

року забезпечили всі  сільські ради, крім Гатищенської сільської ради та Старицької 

сільської ради в зв’язку з відсутністю надходжень по рентній платі за спеціальне 

використання лісових ресурсів. 

Виконання районного бюджету. До загального фонду районного бюджету (без 

урахування трансфертів) надійшло доходів в сумі 64955,2 тис.грн. або 110,8% до 

плану звітного періоду, додатково отримано 6313,9 тис.грн. 

 

Щодо електронної системи державних закупівель ProZorro 

 

 Для підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів 

у 2017 році район активно бере участь у проекті щодо 

впровадження електронних закупівель товарів у 

системі ProZorro. 

 Як результат – підписано 2 контракти на суму 17 

млн. 4 тис. грн. Економія бюджетних коштів склала  

1 млн 171 тис.грн..  

                             

Щодо надання адміністративних послуг 
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З метою організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і громади в 

2013 році у Вовчанському районі був створений Центр надання адміністративних 

послуг. Кількість відвідувачів ЦНАПу в середньому за місяць складає 1440 осіб. 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП постійно  

збільшується.  Загалом громадянам та представникам бізнесу Вовчанського району 

у 2017 році доступно близько 70 адміністративних послуг ( в 2016 році  - близько 

60). За рік послугами 

ЦНАПу скористались 

близько 15 тис. осіб. 

За рахунок коштів 

державного фонду 

регіонального розвитку у 

Вовчанському районі 

проводиться реконструкція 

гуртожитку по вул. 

Пушкіна, 1 корп.№4, і 5 під 

Центр надання 

адміністративних послуг, 

відділення ДФС, відділень 

РДА та інших служб 

району. 

Після завершення реконструкції Вовчанський ЦНАП надаватиме близько 75 

послуг і обслуговуватиме майже 47-тисячне населення району. Зокрема, місцеві 

жителі зможуть отримати в центрі паспорт у вигляді ID-карти, також будуть 

надаватися послуги земельного відділу, здійснюватися видача пільгових посвідчень. 

Жителям міста ЦНАП надаватиме послуги, пов'язані з видачею дозвільних 

документів у будівельній галузі. 

 

                Щодо підвищення енергоефективності та здійснення 

 заходів з енергозбереження 

 

 В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної 

зовнішньоекономічної залежності від постачальників енергоносіїв, питання 

покращення показників енергоефективності та зменшення споживання 

енергоресурсів в бюджетних установах набувають особливої актуальності у зв’язку 

із нагальною необхідністю економії бюджетних коштів на їх утримання. 

В районі газифіковано 21 населений пункт, побудовано та прийнято в 

експлуатацію 120 км газопроводів високого тиску, підключено до газопостачання 

майже 8 тис. абонентів домоволодінь приватного сектору та 2600 абонентів квартир 

в багатоповерхівках.  
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Район за рік спожив майже 35 млн. куб. газу, в тому числі: 20,3 млн. куб. газу 

– населення, 9,3 млн. куб. газу – промисловість, 3,7 млн. куб. газу –КП «Вовчанське 

підприємство теплових мереж», 1,7 млн. куб. газу – інші споживачі. 

Електричним опаленням обладнано 116 абонентів приватного сектору та 

1 квартира в м. Вовчанськ.  

Твердим паливом опалюються 11107 домоволодінь (3773 – по місту та 

селищах міського типу, 7334 – по селах).  

Скорочення споживачами витрачання паливно-енергетичних ресурсів для 
оптимального задоволення потреб життєдіяльності, а відтак і зменшення витрат 
первинних паливних ресурсів для виробництва та транспортування теплової енергії, 
водопостачання та водовідведення є на сьогодні головним пріоритетом. 

Враховуючи можливість 

районної влади реально впливати на 

місцевому рівні на 

енергозбереження   в бюджетній 

сфері та житлово-комунальному 

господарстві, основні заходи, які є 

пріоритетними в районі,  

зосереджено, в першу чергу, на 

енергозбереженні в бюджетній, 

житловій та комунальній сферах, 

які, в значній  мірі,  визначають 

якість життя населення. 

З 2016 року на території району в рамках Програми енергозбереження вперше 

реалізувався масштабний проект із 

газозаміщення, замінюючи одночасно 17 

(топкових) котелень на об’єктах соціальної 

сфери. Нові котли на твердому паливі: дровах, 

пелетах, брикетах встановлено у закладах 

освіти, охорони здоров’я, культури. 12 

топкових котелень (5 – передано та буде 

введено в дію у 2018 році) працюють в 

опалювальному періоді 2017-2018 року. 

 У 2017 році продовжено реалізацію 

проекту із газозаміщення у бюджетній сфері району та виконано ряд 

енергозберігаючих заходів: 

- технічне переоснащення системи 

теплопостачання Жовтневого НВК з 

встановленням блочної котельні на 

твердому паливі в с. Лиман та завершено 

технічне переоснащення центральної 
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котельні з установкою твердопаливних котлів по вул. Досвітнього, 33А у м. 

Вовчанськ. 

Також, замінено вікон та дверей, всього на суму 1982,899 тис. грн.( відділ 

освіти 1694,95 тис. грн, охорона здоров’я – 287,949 тис. грн..). 

У рамках проведення обласного конкурсу територіальних громад  «Разом у 

майбутнє»  реалізовано заходів  щодо  економії  та  раціонального  використання  

паливно-енергетичних ресурсів, всього  на суму 697,9 тис. грн.(за рахунок 

обл.бюджету- 348,9 тис. грн., селищного, сільських -314,05 тис. грн., коштів 

конкурсантів- 34,9 тис. грн.), це 11 міні-проектів (переможців в обласному конкурсі 

у номінації «Енергоефективність та енергозбереження». 

Виготовляється проект на будівництво «Підсилюючого  газопроводу високого 

тиску Р=1,2 МПа, ПРП і газопроводу високого тиску Р=0,6 МПа, від АГРС «Велика 

Бабка» Чугуївського району до ГРС «Вовчанськ» Вовчанського району Харківської 

області». 

Щодо покращення стану доріг у районі 

 

Мережа доріг загального користування Вовчанського району складає 447 км, з 

них державного значення – 85,4 км, територіальних – 85,4 км, місцевого значення – 

361,6 км, обласних – 61,8 км, районних – 299,8 км.  

 Автомобільні дороги загального користування Вовчанського району обслуговує 

філія «Вовчанський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор».  

На трасі Харків-Вовчанськ 

відремонтовано близько 15 км 

дороги. У 2017 році кошти були 

спрямовані на ліквідацію аварійної 

ямковості в першу чергу на дорогах 

державного значення а/д Харків-

Вовчанськ-КПП «Чугунівка», 

(ділянка кордон Вовчанського району 
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до міста Вовчанськ), Вовчанськ – Землянки та по дорогах де проходять маршрути 

шкільних автобусів.  

За  кошти інвесторів було відремонтовано 

ділянки  автомобільної дороги  Харків – Вовчанськ - 

КПП «Чугунівка» на ділянці від м. Вовчанськ до 

с.Білий Колодязь, загальною площею 2050 м
2. 

В цілому на ремонт дорожнього господарства 

району в 2017 році використано кошти на загальну 

суму 39,8 млн.грн., з них кошти місцевих бюджетів – 

4,8 млн.грн. кошти обласного бюджету та митних 

надходжень – 35 млн.грн. 

У 2018 році автодороги загального 

користування місцевого значення у Харківській області передаються  зі сфери 

Державного агентства автомобільних доріг України до сфери управління Харківської 

обласної державної адміністрації на баланс Департаменту капітального будівництва 

(по району – 2 обласні, 46 – районні). 

 

Щодо поліпшення благоустрою населених пунктів 

 

Для поліпшення благоустрою населених пунктів і забезпечення громадського 

порядку за ініціативи райдержадміністрації проводились акції «За чисте довкілля» з 

метою прибирання 

територій сіл та 

селищ, а також 

в’їздів на 

територію району 

та міста Вовчанськ. 

 

Протягом 

року комунальні 

підприємства, які 

надають послуги з 

водопостачання в 

районі, проводили  

роботи для покращення надання послуг населенню. Для забезпечення 

водопостачання населених пунктів району було виконано заміну насосного 

обладнання, ремонти водогонів, встановлення лічильників обліку води тощо.  

Пріорітетним питанням в даній галузі є  впровадження заходів щодо збирання, 

зберігання, перевезення, сортування, захоронення твердих  побутових відходів. Для  

вирішення зазначеної проблеми необхідно  введення в експлуатацію сучасного 

комплексу по управлінню комунальними відходами, оновлення та збільшення  

парку спеціалізованої техніки, охоплення 100%  послугами із збирання та видалення 

твердих побутових відходів, для чого необхідно  облаштування місць та  
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встановлення контейнерів для збирання ТПВ, в т.ч. контейнерів для роздільного 

збирання відходів, а також впровадження подвірно-планового вивезення твердих 

побутових відходів. 

 У 2017 році розпочато будівництво комплексу по управлінню комунальними 

відходами  на території Симинівської (колишньої Першої Червоноармійської) 

сільської ради Вовчанського району Харківської області (по за межами населеного 

пункту)». Загальна кошторисна вартість будівництва  складає 99262,06 тис. грн. 

(згідно рішення обласної ради від 23.02.2017 року № 392-УІІ) з обласного фонду 

ОНПС в 2017 році  виділено  кошти в сумі 7 млн.грн.. 

Будівництво комплексу буде продовжено і в 2018 році. 

Важливим також є питання вуличного освітлення в населених пунктах району. 

Енергозберігаючі джерела світла у зовнішньому освітленні впроваджено в 16 

населених пунктах району: Вовчанською міською радою, Вовчансько-Хутірською, 

Бугаївською, Старицькою, Симинівською, Рубіжненською, Іванівською, 

Новоолександрівською, Волохівською, Варварівською, Землянською, Охрімівською, 

Петропавлівською, Юрченківською сільськими радами, Білоколодязькою, 

Вільчанською  селищними радами. 

 

Щодо забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення,  

захист його і територій району при загрозі й виникненні  

надзвичайних ситуацій 

 

   Протягом року проведено інвентаризацію  захисних споруд цивільного 

захисту району. З метою створення матеріально-технічного резерву на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій з районного бюджету передбачено 130 тис. грн. 

для придбання пального, вогнегасників, дезінфікуючих засобів тощо. 

     На виконання «Програми розвитку цивільного захисту Вовчанського району 

на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням ХІ сесії VII скликання від 20.10.2016 

року № 297- VII та «Програма 

поповнення місцевого матеріального 

резерву Вовчанського району 

Харківської області на 2014 – 2017 

роки», затвердженої  рішенням ХХХІV 

(позачергової) сесії Вовчанської 

районної ради VІ скликання від 

30.01.2014 №800-VІ в  2017 році для 

поповнення м місцевого матеріального 

резерву в 2017 році виділено та 

використано   кошти з районного 

бюджету в розмірі  630 тис. грн.., а саме 

:: 450,0  тис.грн. для придбання бойового одягу та чобіт пожежних захисних в 

кількості 24 комплектів,  12,505 тис. грн. для придбання лебідки в зборі для 

автомобіля ЗИЛ-131 в кількості 1 шт.,  30.0 тис.грн. для придбання рукавів 
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пожежних в кількості 24 шт., 16 тис. грн.. – на придбання захисних костюмів 

багаторазового використання, 37,4 тис. грн.. на придбання вогнегасників, 48 

тис.грн. – придбання  бензину, 38 тис.грн. – придбання засобів індивідуального 

захисту та дезінфікуючих засобів.  

     Протягом 2017 року технічні системи раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах ПНО та ОПН району не 

встановлювалися і електросирени  не закуповувались. 

 

Щодо соціального обслуговування населення 

 

Під особливим контролем районної  влади перебуває соціальний захист 

населення. На сьогодні в районі немає заборгованості з виплати державної 

соціальної допомоги.  

Станом на 01 січня  2018 року в районі на обліку перебуває 12870 громадян, 

які мають право на пільги. 3148 осіб отримують різні види соціальних допомог, 7822 

- житлові субсидії, щомісячні компенсації - 822 чорнобильцям. На всі ці виплати у 

2017 році з державного бюджету надійшло 127,1 млн.грн. 

 Значна увага приділяється військовослужбовцям, які брали участь в 

проведенні антитерористичної операції. 

В районі розроблена та діє Комплексна 

програма соціального захисту населення 

Вовчанського району на 2016-2018 роки. 

Програмою передбачені різні заходи, на 

виконання яких у 2017 року з різних бюджетів 

профінансовано майже 1 млн. 820 тис. грн., в т.ч. 

з обласного бюджету на санаторно – курортне 

лікування та оздоровлення учасників АТО, ветеранів Другої  війни та громадян, 

постраждалих від аварії на ЧАЕС – 651,5 тис. грн. З районного бюджету на 

компенсацію за надання соціальних послуг, надання матеріальної допомоги 

учасникам АТО с. Вільча, відшкодування 

громадянам, які постраждали від аварії на 

ЧАЕС вартості проїзду 1 раз на рік по Україні 

та компенсацію за надання пільг з послуг 

зв’язку – 407,0 тис. грн. 

За рахунок трансфертів з місцевих 

бюджетів на компенсацію витрат перевізникам 

авто – та залізничним транспортом та надання 

пільг з послуг зв’язку та покращення якості 

роботи соціальних робітників Вовчанського 

територіального центру (надання соціальних 

послуг) – 449,9 тис. грн. 
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На обліку в управлінні соціального захисту населення Вовчанської районної 

державної адміністрації перебуває 299 учасників бойових дій, які брали 

безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції, з них 5 мають статус 

інваліда війни, а також 5 батькам та 3 дітям загиблих військовослужбовців, які 

приймали участь в проведенні антитерористичної 

операції встановлено статус «Член сім’ї загиблого 

(померлого) ветерана війни».  

 Було встановлено меморіальні дошки загиблим 

учасникам АТО – в с. Варварівка та Волохівка. 

За ініціативи голови райдержадміністрації 

родинам загиблих учасників АТО приділяється значна 

увага та надається постійна підтримка (встановлюють 

вікна, допомагають в ремонті тощо).  

У 2017 році учасники бойових дій та члени 

сімей загиблих, які брали участь в АТО, отримали 

матеріальну допомогу до Дня захисника України (по 

1000 грн. кожний) 

За період проведення антитерористичної операції Вовчанським районним 

центром зайнятості взято на облік 62 учасника АТО, з них  працевлаштовано 51 

чол., в тому числі за 2017 рік – 26 чол. 

У 2017 році 2 учасника бойових дій пройшли оздоровлення в санаторіях 

Харківської області та 5 отримали 

санаторно-курортне лікування за рахунок 

державного бюджету в санаторіях 

України. 

16 грудня 2017 року організовано 

«тур вихідного дня» до санаторію 

«Березівські мінеральні води» для 47 

учасників АТО з членами їх сімей. 

Вовчанською районною 

державною адміністрацією постійно 

надається підтримка та допомога учасникам АТО та членам їх сімей. 

У 2017 році міською, сільськими та селищними радами Вовчанського району 

надана матеріальна допомога 27 учасникам бойових дій на загальну суму 24600,00 

грн.  

У 2017 році 42 учасника бойових дій звернулися із заявами про виділення 

земельних ділянок у власність, з них  24 заяви задоволені, інші знаходяться на 

розгляді. 

 

Робота із внутрішньопереміщеними особами 
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З початку проведення антитерористичної операції, в районі зареєстровано 

1204 внутрішньо переміщених осіб. На даний час їх проживає в районі 815. 

Житлово-побутові умови проживання родин задовільні, діти навчаються, опікуни 

отримують на підопічних передбачену законодавством державну допомогу.  

 Всі, хто мають на це право, отримують від держави щомісячну адресну 

допомогу, а також гуманітарну допомогу від різних вітчизняних та міжнародних 

фондів.               

Ринок праці та заробітна плата 

 

За підсумками 12 місяців 2017 року в районі 

немає заборгованості із виплати заробітної плати 

(крім без балансового структурного підрозділу АК 

«Харківобленерго» цех № 543 – Вовчанський район 

електромереж - 127,4 тис. грн. станом на 01.11.2017 

року.  

Середньомісячна  заробітна плата штатних 

працівників району станом за 9 місяців 2017 року 

склала 5204 грн. і становить 80 % від середньо обласного рівня (6444 грн.)  

 

Щодо наближення якісної освіти 

Реформування галузі освіти у 2018 році передбачає створення опорних шкіл та 

освітніх округів.  

  

 

З 01 вересня 2018 року в районі 

буде функціонувати 3 опорні школи 

– Вовчанська, Варварівська та 

Білоколодязька опорні школи. 

Наближення якісної освіти в районі 

вже відбулося в цьому році. В 
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навчальних закладах району відкриті 

нові опорні класи із мультимедійним 

устаткуванням та сучасним ремонтом. 

Проте багато чого заплановано на 2018 

рік. 

В галузі освіти за звітний період 

маємо визначні досягнення, зокрема 106 

учнів навчальних закладів району стали 

переможцями ІІ районних етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, з них 10 – стали переможцями ІІІ обласних 

етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад. Переможцями Малої Академії наук у 

різних відділеннях стали 7 учнів: 1 учень – відділення літературознавства, 3 учнів – 

відділення мистецтвознавства і фолькльорознавства, 1 учень – відділення історії, 1 

учень – відділення філософії і суспільствознавства, 1 учень – відділення екології та 

аграрної політики. 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти в районі створюються 

належні умови для 100% безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів 

та педагогічних працівників. 

У цьому році у двох школах району – 

Новоолександрівській та Юрченківській 

з’явилися нові шкільні автобуси.  

У всіх загальноосвітніх навчальних 

закладах були створені умови для 

забезпечення учнів гарячим харчуванням.  

  Організовано харчування дітей 

пільгових категорій.  

    Для покращення матеріально-

технічних умов у навчальних закладах 

проведено комплекс робіт:   

- покращено  технічний стан будівель і споруд за рахунок різних джерел 

фінансування;  

- проведено капітальний ремонт покрівлі, замінено вікна в спортивному 

залі, здійснений ремонт їдальні у Вільчанській ЗОШ; 

- здійснено комплекс заходів з енергозбереження. 

У 2017 році в галузі освіти проведено наступні енергозберігаючі заходи: 

1. Технічне переоснащення системи теплопостачання Жовтневого НВК з 

встановленням блочної котельні на твердому паливі в с. Лиман. 

 Загальна кошторисна вартість об’єкту: 945,45 тис. грн. 

Джерела фінансування: кошти районного бюджету – 945,45тис. грн. 

(100%); 
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2. Капітальний ремонт по заміні вікон на енергозберігаючі та укосів 

Юрченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

Загальна кошторисна вартість об’єкту:1400,5 тис.грн.  

Джерела фінансування: кошти районного бюджету – 1400,5 тис. грн.  

(100%). 

 
 

3. Заміна вікон на енергозберігаючі Варварівська ЗОШ 

Загальна кошторисна вартість об’єкту: 215,3 тис. грн. 

Джерела фінансування: міжбюджетні трасферти місцевих рад – 215,3 тис. грн. 

(100%);  

4. Заміна 180 вікон та 6 

дверей на енергозберігаючі в 

будівлі ліцею №2 в м. 

Вовчанськ. 

Загальна кошторисна вартість 

об’єкту: 2,324 млн. грн.  

Джерела фінансування: кошти 

Німецького товариства міжнародного 

співробітництва (GIZ). 

5. Замінено вікна в спортивному 
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залі Вільчанської школи та придбано будівельні матеріали для проведення 

реконструкції покрівлі Вільчанської ЗОШ.  

            

Щодо розвитку у дітей творчих здібностей, підвищення мотивації  

 до навчання,  наукової діяльності 

 

   Пріоритетним  напрямком освіти району є розвиток дитячої обдарованості.  

   Поліпшенню якості роботи з обдарованими дітьми сприяє оновлення 

інформаційного простору, впровадження у роботу загальноосвітніх навчальних 

закладів нового змісту освіти, інноваційних технологій навчання й виховання.  

    Інформаційний простір в навчальних закладах Вовчанщини щороку 

оновлюється. Практично всі загальноосвітні заклади району підключені до мережі 

Інтернет, деякі - мають свої власні сайти.   

Важливим аспектом комп’ютеризації навчально-виховного процесу є 

використання сучасних мультимедійних засобів, до складу яких входять 

інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер. Протягом 2017 н.р. було 

придбано ноутбуки, комп’ютери, мультимедійні комплекси, принтери. 

Для поповнення бібліотечних фондів навчальних закладів за було придбано 

нові підручники та встановлені комп’ютери для пошуку інформації в мережі 

Інтернет. 

Національно-патріотичне виховання дітей 

 

Серед виховних напрямів у сучасній школі найбільш актуальним є 

національно-патріотичне виховання. Вже другий рік поспіль,  за ініціативи 

Вовчанської районної державної адміністрації та за підтримки членів Вовчанської 

районної громадської 

організації Ветеранів 

АТО Вовчанщини та 

патріотичної громади в 

рамках літнього 

відпочинку проводиться 

тематична військово-

патріотична спортивна 

зміна «Джура». Цього 

року вона була 

організована на базі 

дитячого табору «Барвінок» Вовчанського району.  

Традиційними стали зустрічі учнівської молоді з учасниками АТО, ветеранами 

війни, воїнами-афганцями, чорнобильцями. 

 

Оздоровлення дітей 
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У 27  закладах відпочинку з денним перебуванням  відпочило  3287 учнів, з 

них пільговиків – 2442, у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку 

«Барвінок» оздоровлено 140  дітей, з них  пільговиків -94. 

      У закладах оздоровлення та відпочинку Харківської області за кошти 

департаменту молоді та спорту Харківської облдержадміністрації було оздоровлено 

233  дитини соціально незахищених категорій.  

   

Всього охоплено оздоровленням та відпочинком  4299 дітей, що становить 92,04%  

від загальної чисельності дітей шкільного віку. Охоплено організованими формами 

оздоровлення та відпочинку 2621 дитину пільгових категорій , що становить 56,11 

% . 

   У   12 дошкільних навчальних закладах протягом літа було оздоровлено   922 

вихованці. 

На оздоровлення дітей з 

районного бюджету 

використано 619, 1 тис грн., з 

них на закупівлю путівок  для 

дітей пільгових категорій – 

291,4 на функціонування   

позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку 

«Барвінок» - 164,8 тис.грн., на 

підготовку до  оздоровчого 

сезону – 86,2 тис.грн. 

На організацію 

харчування дітей в закладах відпочинку з денним перебуванням було виділено з 

бюджету кошти в сумі 124,3 тис.грн.. 

 

Щодо медичного обслуговування населення 
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Основними пріоритетними напрямками діяльності закладів охорони здоров’я 

району є поліпшення надання медичних послуг та матеріально-технічної бази, як 

первинної медико-санітарної допомоги, так і вторинної медичної допомоги. 
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Відділення стаціонару

Ліжковий фонд КЗОЗ "Вовчанська ЦРЛ" у 2017 
році

на 01.01.2017

на 01.01.2018

 
Всього за 2017 рік оглянуто 30136 чол., виявлено патології 12220, оздоровлено 

10596 чол. 

3013612220

10596

Медичний огляд населення 

району

Оглянуто

Виявлено

Оздоровлено 

 
 

Для більш ефективного та якісного проведення лабораторних досліджень  в 

2017році було поновлено для клініко-діагностичної лабораторії та придбано 

медичне обладнання на суму 89,5 тис. грн.. 
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                                Фотометр                                              Центрифуга 

 

 
За рахунок коштів районного бюджету були проведені капітальні ремонтні 

роботи по КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ» в 2016 році  на суму 99,0 тис. грн., в 2017 році – 

1269,7 тис.грн 

99

1269,7

Витрати на капітальний ремонт

2016

2017
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Капітальний  ремонт 4 поверху 5-ти поверхової будівлі   КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ» 

За рахунок коштів районного бюджету 

проведено поточний ремонт 3-х ліфтів 

на загальну суму 196,62 тис. грн та 

отримані дозволи на їх експлуатацію в 

п’яти та триповерховій будівлях. 

Проведено ремонт приміщення та 

введено в експлуатацію утилізатор, 

отримані дозволи на проведення робіт. 

Протягом 2017 року за рахунок коштів 

районного бюджету на  сумі 1760,5тис. 

грн., придбано: 

 

-  пральна та віджимна машинки на суму 138,0тис.грн 

-  облаштування  для палат комфортного перебування хворих  на суму 904,2 тис.грн. 

-  поновлено для клініко-діагностичної лабораторії обладнання га суму 89,5тис.грн 

- мед. інструментарій для хірургічно-травматологічного відділення 86 найменувань 

на суму 109,35 тис. грн. 

- витратні матеріали для клініко-діагностичної лабораторії на суму 322,9тис.грн 
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         електрокардіограф             кисневий концентратор 

 

ПЕРВИННА МЕДИЦИНА 

Крім комунального закладу охорони здоров’я «Вовчанська центральна районна 

лікарня» медичне забезпечення жителів району забезпечує комунальний заклад 

охорони здоров’я «Центр первинної медико –санітарної допомоги Вовчанського 

району», до складу якого входять 18 амбулаторій загальної практики-сімейної 

медицини та 29 фельдшерських пунктів. 

 

У 2018 році планується проведення медичної реформи, яка почнеться з 

первинної медицини. Планується реорганізація комунального закладу охорони 

здоров’я «Центр первинної медико-санітарної допомоги» в комунальне 

неприбуткове підприємство, робота первинної медицини в системі E-Health, 

укладення декларацій між пацієнтами та сімейними лікарями. Протягом 2017 року 

проводилась підготовча робота з цього приводу, а саме: для сталого функціонування 

електронної системи на первинній ланці за рахунок коштів районного бюджету 

закуплено 14 комп’ютерів та 6 МФО на загальну суму 136,0 тис. грн. Серед 

http://www.umj.com.ua/article/113435/
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населення району проводиться роз’яснювальна робота щодо можливості вибору 

лікаря та реєстрації декларацій. 

 

В 2017 році за рахунок вільного залишку коштів медичної субвенції було 

проведено Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 

№1 м. Вовчанськ на загальну суму 358,2 тис.грн. 

 

на фото маніпуляційний кабінет 

 

В рамках Програма підтримки закладів охорони здоров’я у Вовчанському 

районі на 2016-2018 роки для амбулаторії загальної практики сімейної медицини в 

селищі Білий Колодязь придбано новий сучасний легковий автомобіль (седан) 

DaewooGentra 1.5 MT Comfort загальною вартістью 260,0 тис. грн. 
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Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в селищі Білий Колодязь 

Вовчанського району - одна з найбільших та найкращих в районі, яка обслуговує 

майже 6 тис. населення з 8 населених пунктів району. Укомплектованість лікарями 

закладу складає 100%, медичним обладнанням заклад забезпечений. Проте 

віддаленість селища від районного центру та м. Харкова спричинила потребу 

амбулаторії у власному автотранспорті для обслуговування хворих. 

 

2017 рік виявився занадто плодотворним і гарно фінансованим для КЗОЗ 

«ЦПМСД Вовчанського району». Чимало сільських та селищних рад на виконання 

Програма підтримки закладів охорони здоров’я у Вовчанському районі на 2016-2018 

роки фінансово забезпечили чимало статей видатків закладу охорони здоров’я, 

зокрема це проведення поточних ремонтів та заміна вікон на енергозберігаючі,і 

дверей на металеві та металопластикові в структурних підрозділах КЗОЗ "ЦПМСД 

Вовчанського району", медичного обладнання, холодильників, меблів, придбання 

туберкуліну та виробів медичного призначення, придбання первинних засобів 

пожежогасіння. 
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Протягом 2017 року в структурних підрозділах комунального закладу охорони 

здоров’я «Центр первинної медико – санітарної допомоги Вовчанського району» 

були виконані наступні роботи: 

 За рахунок коштів районного бюджету (200,677 тис. грн.) замінені вікна та 

двері на енергозберігаючі в амбулаторії загальної практики-сімейної 

медицини №1 м. Вовчанськ. 

 

На фото приміщення адміністративного корпусу та амбулаторії ЗПСМ № м. Вовчанськ 

• За рахунок коштів міжбюджетних трасфертів місцевих рад (197,088 тис. грн.) 

замінені вікна та двері на енергозберігаючі в підрозділах первинної ланки 

центру загальної практики-сімейної медицини: смт Білий Колодязь, с. 

Миколаївка, с. Землянки, фельдшерському пункті с. Бакшеївка, с. Лозове. 
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На фото АЗПСМ смт Білий Колодязь  

 

На фото АЗПСМ смт Білий Колодязь 

• За рахунок коштів міжбюджетних трасфертів місцевих рад проведений 

поточний ремонт амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Лиман 

(21,0 тис.грн.). 

 

• Поточний ремонт фельдшерського пункту с. Нестерне (15,0 тис.грн.) 

• Поточний ремонт фельдшерського пункту с. Пільна (24,0 тис. грн.) 

В рамках обласного конкурсу «Разом в майбутнє» в 2017 році У сфері медицини 

– реалізовано 6 міні проектів на загальну суму 203,0 тис. грн. По первинній 

медичній допомозі – КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Вовчанського району» - замінено старі вікна та двері на енергозберігаючі в 
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амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини с. Лиман, в фельдшерському 

пункті с. Стариця, с. Верхній Салтів, с. Волохівка, с. Василівка та с. Захарівка. 

 

 

Щодо захисту прав дітей 

 

   Одним із найголовніших прав кожної дитини є право на виховання  

в сім'ї, в тому числі  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Протягом 2017 року служба у справах дітей забезпечила організацію та 

проведення 78 спільних профілактичних рейдів на території району. 

 До Вовчанського районного суду було направлено 3 позовні заяви про 

позбавлення батьківських прав батьків та 2 позовні заяви про відібрання без 

позбавлення батьківських прав. 

 На облік дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування у 

2017 році було поставлено  22 дітей, з них 

15 дітей були влаштовані під опіку та 

піклування, 7 влаштовані у прийомні 

сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. 

Протягом 2017 року створена 1 

прийомна сім’я та 1 дитячий будинок 

сімейного типу. Загалом у 2017 році до 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 
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типу було влаштовано 23 дитини. 

Дієвою формою роботи з питань захисту прав дітей є діяльність комісії 

райдержадміністрації з питань захисту прав дитини. 

 

Спорт 

 

У 2017 році  в Комунальній установі «Вовчанська дитячо-юнацька спортивна 

школа» були відкриті відділення з біатлону та з настільного тенісу. В групах з 

біатлону всього  навчається 48 дітей, з них 22 

дівчат. В групах з настільного тенісу -  24 

вихованця, з них 14 дівчат. Вже протягом року 

вихованці цих відділень активно брали  участь в 

районних, обласних змаганнях  та чемпіонатах 

України. Учениця  Лиманського НВК  Сирота Анна 

посіла І місце в обласному  змаганні з настільного 

тенісу і також   зайняла І місце    на  чемпіонаті 

України з настільного тенісу, підготував тренер-

викладач Галич Віктор Федорович. 

Кількість вихованців ДЮСШ, яким протягом  року присвоєно розряд або 

звання:   

ІІІ юн. розряд – 61; ІІ юн. розряд – 8; І юн. розряд – 27.            

Загальна кількість вихованців, які мають розряд або звання:  

ІІІ юн. розряд – 112; ІІ юн. розряд – 14; І юн. розряд – 51; ІІІ розряд – 5;  ІІ 

розряд – 8. 

        Крім КУ Вовчанська ДЮСШ в районі також працює сільська дитячо- юнацька 

спортивна школа ФСТ «Колос», в якій на сьогоднішній день навчається 94 дитини. 

В школі функціонують лише 2 відділення: з волейболу та дзюдо. У відділенні дзюдо 

навчається 26 дітей, а у відділенні з волейболу – 68. Діти активно беруть участь в 

районних змаганнях, де отримують призові місця. В минулому році дівоча команда 

Юрченківської ЗОШ  зайняла  два І місця та два ІІ місця  в районних змаганнях з 

волейболу. 
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         У закладах загальної середньої освіти  учні теж активно приймають участь  в 

змаганнях різних видів спорту.  У травні 2017 року команда учнів Вовчанської 

гімназії №1 отримала ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського фізкультурно-

патріотичного фестивалю школярів України «Козацький Гарт», підготувала учнів 

вчитель фізичної культури Головніна Наталя Василівна. 

         Також, ІІ місце  в  обласних  спортивних змаганнях «Спорт протягом життя» 

серед учнів загальної середньої освіти Харківської області з волейболу зайняла  

збірна команда учнів Варварівської ЗШ та учнів Вільчанської ЗШ, підготували 

вчителя фізкультури  Струк К.Г. і Пісоцький О.В. . І місце в обласних змаганнях з 

шахів «Біла тура» зайняла збірна команда  Вовчанського району  - учні 

Новоолександрівської ЗШ, Білоколодязького НВК, Вовчанської гімназії №1. 

             Створено і працює комунальне підприємство «Вовчанський районний центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».  Протягом 2017 року було 

проведено 57 районних змагань з різних видів спорту й охоплено фізичною 

культурою та спортом близько 3 896  жителів району. Також були організовані 

виїзди  збірних команд Вовчанського району на обласні змагання та спортивні 

фестивалі. Так, у жовтні 2017 року команда  району привезла ІІІ місце в Обласній 

Спартакіаді серед фізкультурних працівників.   
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Щодо розвитку культури і мистецтва 

 

У  2017  році   мережа  закладів культури Вовчанського району нараховувала                    

55 об’єктів і включає: 21 клубний заклад, з них 20 – у сільській місцевості,                     

31 бібліотеку, 2 музеї та 1 дитячу музичну школу.    

 

 

                                                           

 

          У клубних закладах району працює 93 клубних формування, які  

об’єднують 1314 учасника. З них дитячих колективів – 53, в яких 744 учасника. 

У  2017 році  кількість бібліотек системи Міністерства культури і туризму 

– 31, з них у місті – 3, у сільській місцевості – 29. 

 

Кількість бібліотечного фонду 

на 01.01.2018року по Централізованій 

бібліотечній системі - 435677 

примірників. 

У  2017  році   в  музейних  закладах   

району  збільшилась кількість  

відвідувачів в  порівнянні  з  2016  

роком   на 1051  чол. 

 

21 заклад культури 

клубного  типу 

20 – у сільській 

місцевості 
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У липні 2017 року, сектор 

культури і туризму районної 

державної  адміністрації прийняв 

участь у культурно-мистецькому 

заході «Гетьманська слава» в смт. 

Коломак, присвяченого 330-річчю з 

дня обрання гетьманом України Івана 

Мазепи, де Вовчанський район  

отримав диплом за участь у конкурсі 

«Козацький курінь». 

10 вересня  2017 року за ініціативою 

Вовчанської районної державної адміністрації та Вовчанської районної ради  був  

проведений етнографічний фестиваль «Перлини Слобожанщини: Аланські 

витоки». Вперше в цьому році  у народному гулянні взяли участь всі сільські та 

селищні ради району. Окрім презентації громад були передбачені безкоштовні 

екскурсії по місцях розкопок та огляд музейних експозицій, на яких були  

представлені експонати  із різних музеїв Харківської області. Також для усіх 

гостей заходу були організовані спортивні змагання.       

2016  рік 

9697  відвідувачів  

музейних закладів 

2017  рік 

10748  відвідувачів  музейних 

закладів 
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У вересні 2017 року спільно зі службами 

району, сектор культури і туризму 

Вовчанської районної державної 

адміністрації, приймав участь у створенні 

експозиції району на Великому 

Слобожанському ярмарку у м. 

Харків та в організації 

представлення Вовчанського 

району в культурній програмі Слобожанського 

ярмарку. Вовчанський район на даному заході 

отримав 4 диплома за участь в конкурсах: «Коровай-

2017», «Загадковий лабіринт»,  «Казкове подвір'я»,  

«Найяскравіший казковий образ» з 5 можливих. 

17  жовтня 2017  року проведений  атестаційний  

звіт на підтвердження звання «народний» народного вокального ансамблю 

«Вишенька» Вовчансько-Хутірського будинку культури.  

 

20 грудня 2017  року  відбувся  ювілейний  концерт  з  нагоди 50-річчя  з дня 

присвоєння звання «народний» аматорському хореографічному   колективу 

«Радість» Вовчанського РБК. 



 

          27 грудня 2017 року проведені заходи, присвячені 

150-річчю від дня народження В.Г.Колокольцова – 

видатного мецената, голови Вовчанської земської 

управи, відомого громадського і політичного діяча, 

почесного громадянина м. Вовчанська 1915 року. 

У 2017році придбані нові костюми для 

аматорського хореографічного колективу «Радість» і 

чоловічого гурту «Надія», а також придбана 

аудіотехніка для районного будинку  культуру та баян 

для музичної школи.  

Заклади  культури  району  в  повній  мірі 

задовольняють  потреби  громадян в культурних 

послугах. 

            Щодо виконання реформи децентралізації влади в частині 

добровільного об'єднання територіальних громад 

Згідно перспективного плану розвитку територій у Вовчанському районі 

має бути створено 2 об’єднані територіальні громади – Старосалтівська та 

Вовчанська. 07 вересня 2015 року була 

створена Старосалтівська об’єднана 

територіальна громада.  

Продовжуються навчання голів 

громад шляхом проведення та 

відвідування «круглих столів», 

Польсько-українських форумів, 

зустрічей, обміном думок тощо.  

Через публікації у ЗМІ та на сайті райдержадміністрації поширена 

інформація про позитивний досвід вже існуючих об’єднаних територіальних 

громадах в області та Україні в цілому.   

Щодо сприяння розвитку громадянського суспільства 

   З метою забезпечення прозорості діяльності органів виконавчої влади, 

співпраці між райдержадміністрацією та громадськістю у 2017 році: 

- ще у 2016 році створено Громадську раду при 

райдержадміністрації, в засіданнях якої беруть участь начальники 

структурних підрозділів райдержадміністрації; 

- реалізуються спільні проекти Вовчанської райдержадміністрації 

та інститутів громадянського суспільства; 

- підтримується «розумна» ініціатива громадськості. 

Представники громадських організацій включені до складу комісій, робочих 

груп райдержадміністрації, беруть участь у обговорені та підготовці їх рішень. 

Також представники громадських організацій беруть участь у масових заходах, 

які проходять в районі. 
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Вовчанська районна 

державна адміністрація є 

відкритою, доступною та 

прозорою для громадськості, 

депутатів усіх рівнів та 

жителів району.  

 Сьогодні громадськість 

має всі можливості 

долучатися до формування 

політики району.  

 Робота 

райдержадміністрації і надалі 

буде спрямовуватись на 

виконання покладених на неї 

завдань і, в першу чергу, на 

забезпечення виконання 

соціально-економічного 

розвитку району. 

 Зрозуміло, що далеко 

не всі питання, над якими ми 

працювали протягом року вдалося вирішити, проте багато завдань у нас попереду. 

У свою чергу сподіваюсь на підтримку громади  у вирішенні важливих проблем 

нашого району. 

 

*********************************************************** 

ВИСНОВОК 

Це були основні аспекти діяльності Вовчанської районної державної 

адміністрації за 2017 рік. Все чого ми досягли – результат співпраці управлінь, 

відділів, секторів, служб райдержадміністрації з районною, міською, селищними 

та сільськими радами, депутатами всіх рівнів, установами, підприємствами та 

громадськими організаціями району.  

У кожній галузі є чимало позитивних зрушень, але і немало проблем, які ми 

намагаємося вирішити, нам є над чим працювати і вдосконалюватися. 

Хочу сказати, що нам вдалося завершити 2017 рік і розпочати 2018 рік 

позитивно, забезпечити стабільність. 

Проблемні питання ми знаємо та плідно працюємо над їх вирішенням. 

Впевнений, лише спільними зусиллями ми можемо отримати позитивні 

результати в ім’я розквіту та процвітання рідного Вовчанського краю.   

 

 


