
 

.ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ  

ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

 

Основним завданням у 2017 році було  забезпечення збалансованого 

соціально – економічного розвитку району, створення умов для надходження 

вітчизняних та іноземних інвестицій, формування режиму максимального 

сприяння для бізнесу, розкриття експортного потенціалу району, забезпечення 

розвитку ринку праці, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, 

поліпшення добробуту та соціального захисту населення.  

Впродовж 2017 року діяльність Валківської районної державної 

адміністрації була спрямована на забезпечення виконання Конституції і законів 

України, актів Президента та Кабінету Міністрів України. 

 

З метою реалізації зазначених завдань  у 2017 році були визначені 

основні пріоритетні напрямки: 

 

В сільському господарстві заходи районної державної адміністрації 

були спрямовані на вирішення продовольчої безпеки України.  

Сільське господарство є однією з провідних галузей економіки району. 

Господарську діяльність здійснюють 74 підприємств, з  них 41 фермерське 

господарство. У обробітку знаходиться 80,8 тис. гектар сільськогосподарських 

угідь, в тому числі  66,4 тис. гектар ріллі.  

Практично кожен аграрний рік приносить сільським  трудівникам якісь 

складнощі та  тривоги. От і цього року таким випробуванням для нас знову 

стала погода, яка ще з весни була доволі несприятливою. Спершу затяжні 

холоди та сніг, які стримували розвиток сільськогосподарських культур, а  далі 

тривале бездощів’я. Ось у таких умовах формувався майбутній урожай.  

Але  не дивлячись на всі   негаразди за підсумками 2017 року наш район  

увійшов в п’ятірку найкращих  серед районі області в агропромисловому 

комплексі. 

Індекс обсягів виробництва валової продукції   до відповідного  періоду 

минулого  року склав 98% в тому числі в галузі рослинництва  99%, в 

тваринництві  82%. 
Зібрано 163 тис.тонн зернових, середня урожайність  41,2 ц/га. Площа 

посіву зернових на 16% більше минулого року.  

Валовий збір цукрового буряка зменшився на 47 тис.тонн в порівнянні з 

2016 роком,  за рахунок зменшення площі посіву, середня урожайність склала 

404 ц/га.  

Соняшнику зібрано 31 тис.тонн, середня урожайность  23,4 ц/га. 

 

 

           В галузі тваринництва  відбулось зменшення поголів’я худоби  згідно 

судового рішення по ПСГ «Восток». 
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В той же час ведеться модернізація та нарощування поголів’я корів  і 

свиней в ПСП «Нове життя» та ТОВ «Валківська виробнича заготівельна 

компанія» де  керівниками приділяється увага розвитку тваринництва.  

 

Сільськогосподарськими підприємствами проведено розрахунки за 

оренду земельних паїв,  8,5%  від нормативно-грошовій вартості орендованих 

земель, розмір   орендної плати  з розрахунку на 1 гектар становить 2913 

гривень, що  на 760 гривень  або на 35 % більше минулого року. Один із 

кращих показників в області. 

         Середня заробітна плата в сільському господарстві  збільшилась на 40 

відсотків або на 1927 гривень, яка склала майже 6650 гривень. По розміру 

заробітної плати район посідає  третє місце в області.  

На разі агропромисловий комплекс веде підготовку до весняно - польових 

робіт. 

 

 

У промисловості за 2017 рік маємо наступні результати:  

 

У січні-грудні 2017 р. підприємствами Валківського району реалізовано 

промислової продукції на суму 276,4 млн. грн. (за аналогічний період 2016 року 

– 177,6 млн. грн.).  

Над забезпеченням зростання конкурентоспроможності промислової 

продукції, в пошуку нових ринків збуту продукції, зміцнення фінансово - 

економічного стану, працюють практично всі промислові підприємства району 

(до промислових підприємств району відносяться: ТОВ «Інтерфакт плюс», ПП 

«Шарівський виробничий комплекс», ТОВ «Східноукраїнський деревообробний 

комбінат», ТОВ «Валківський молочний завод», ТОВ «Слобожанська 

технологічна компанія»). 

Крім промислових підприємств в районі працюють підприємства, що 

належать до малого бізнесу: ТОВ «Валки-хліб», ТОВ «Валківський молочний 

завод», Науково-виробниче приватне підприємство «Метиз», фірма «Мяснова» 

та інші. Вони постійно збільшують виробничі потужності, розширюють 

асортимент продукції та збільшують кількість об’єктів торгівлі, з якими 

співпрацюють. Покращують якість продукції за рахунок освоєння нового 

обладнання та доброякісної праці робітників підприємств.  

Підприємства: ТОВ «Валки-хліб», ТОВ «Валківський молочний завод», 

фірма «Мяснова» постійно беруть участь у житті району : у районних ярмарках, 

допомогають воїнам АТО, жителям м. Балаклеї, сиротам, людям похилого віку, 

які проживають в територіальному центру соціального обслуговування району.  

В районі набирає розвиток ринок праці, який передбачає створення  

нових робочих місць. В 2017 році розпочало роботу нове підприємство- ТОВ 

«Сучасні системи комфорту». Це створені додатково робочі місця.  

Районна державна адміністрація намагається допомагати підприємствам 

шляхом проведення семінарів та тренінгів, підприємці-початківці отримують 

покрокові інструкції з основ бухгалтерського обліку та інші послуги.  
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Для підтримки малого підприємництва в районі працює консалтинговий 

центр, де можна отримати безкоштовні консультації фізичним та юридичним 

особам  спеціалістів державних установ (Державної фіскальної служби, 

Пенсійного фонду, Державного реєстратора, Центру надання адміністративних 

послуг та ін). 

  За 2017 рік в районі створено 365  робочих місць, в  тому числі  3 - за 

рахунок надання одноразової допомоги для відкриття власної справи.  

Від усіх створених,  153 - це фізичні особи-підприємці, 212 -  наймані 

працівники у фізичних осіб підприємців та юридичних осіб.  

Серед фізичних осіб підприємців найбільше створено в таких галузях як: 

торгівля, сільське господарство, переробна промисловість  та інших. 

  З метою запобігання проявів нелегальної зайнятості, тінізації доходів в 

районі проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота, зокрема семінари на 

тему «Легалізація робочих місць-соціальний захист ваших працівників» із 

залученням  спеціалістів податкової служби, держпраці, органів місцевого 

самоврядування та виконавчої влади, бесіди з безробітними , круглі столи з 

роботодавцями. В організаційних заходах, спрямованих на поширення 

інформованості населення щодо переваг офіційної зайнятості з початку року 

взяли участь 188 безробітних та близько 400 роботодавців району.  

         Забезпечено роботу  робочої  групи з питань легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення (з початку року проведено 9 засідань)  та 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат (з початку року 

проведено 12 засідань).     

         На засіданнях комісій  розглядались питання рівня заробітної плати та 

легалізації трудових відносин  на підприємствах, організаціях та установах 

району. 

Значна  увага приділяється підприємствам, керівники яких мінімізують 

заробітну плату, а також використовують найману працю без офіційних 

трудових відносин. Проведені заходи сприяли працевлаштувати за звітний 

період 196 найманих працівників у юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців. 

 

В інвестиційній та зовнішньоекономічній діяльності зусилля 

райдержадміністрації були спрямовані на створення сприятливого 

інвестиційного клімату району, зацікавленого ставлення до потенційних 

інвесторів. 

Суб’єкти підприємницької діяльності району продовжують здійснювати 

свої зовнішньоекономічні зв’язки. Сума зовнішньоекономічного обороту за 11 

місяців 2017 року склала 232,7 тис. грн., в тому числі сума експорту – 232,7 тис. 

грн., (за 2016 рік – 86,2 тис. грн.) Свою продукцію суб’єкти господарювання 

експортують в Грецію, Польщу, Китай, Латвію, Молодову, Німеччину, 

Палестину, Словаччину. 
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В дорожньо-транспортному господарстві пріоритетними напрямками 

роботи було: 

- забезпечення стабільної та безпечної роботи всіх видів транспорту, 

збільшення обсягів перевезень пасажирів та вантажів.  

Автотранспортними підприємствами всіх форм власності району за 

січень-грудень  2017 року  перевезено 105,1 тис. тонн вантажів, що на 1,4 % 

більше рівня відповідного періоду минулого року. Виконано 26 млн. тонно-

кілометрів, що на 50 % більше минулого року. Пасажирів за цей період 

перевезено 502,3 тис. чоловік, що становить 86,2 % до січня-грудня минулого 

року. Пасажирооборот - на рівні минулого року і становить 19,6 млн. пасажиро-

кілометрів. 

Основний перевізник ПАТ «Валківське АТП 16341». Автопідприємство 

здійснює перевезення пасажирів на регулярних приміських та міжміських 

маршрутах. Ним виконується 10 міжміських та 10 приміських маршрутів 

загального користування.  

Надзвичайно важливе значення для забезпечення безпечного руху 

транспорту має стан автомобільних доріг загального користування, по яких 

проходять автобусні маршрути. 

Мережа доріг загального користування в районі становить  405,5 км, в 

т.ч. державного значення - 41,8  км. Протяжність доріг місцевого значення 

становить 363,7 км, з них територіальних - 9,6 км, обласних -101,9 км, районних 

– 252,2  км. 
В дорожньому господарстві району задіяні два дорожньо-

експлуатаційних підприємства: філія «П’ятихатське ДЕП» ДРП-2 та філія 

«Валківський райавтодор».  

Протягом 2017 року збільшено фінансування на ремонт місцевих доріг 

загального користування, так за рахунок державних коштів проведений 

капітальний ремонт автомобільної дороги  Богодухів – Валки – Нова Водолага 

на суму - 24 600,0 тис.грн.       

Філією «Валківський райавтодор» виконано робіт з експлуатаційного 

утримання доріг державного значення на суму 3750 тис. грн. : 

- Київ – Харків – Довжанський на суму 369,5 тис.грн. 

- Старий Мерчик – Мурафа – Краснокутськ   на  суму   998 тис.грн. 

На автомобільній дорозі  місцевого значення  Богодухів – Валки – Нова 

Водолага на суму - 114,1 тис.грн.  

На співфінансування ремонту доріг загального користування місцевого 

значення Черемушнянською сільською радою виділено - 200,0 тис.грн.  

На проведення ремонту доріг комунальної власності в 2017 році освоєно 

майже 4 млн. грн. коштів місцевих бюджетів, в тому числі:  

Валківською міською радою – 1 450,0 тис.грн; 

Ков’язькою селищною радою – 1 240,0 тис.грн: 

Старомерчицькою селищною радою – 374,0 тис.грн; 

Високопільською сільською радою – 48,0 тис.грн; 

Гонтовоярською сільською радою – 271,0 тис.грн; 
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Костівською сільською радою – 273,0 тис.грн; 

Огульцівською сільською радою - 196,0 тис.грн; 

Олександрівською сільською радою 15,0 тис.грн; 

Сидоренківською сільською радою – 170,0 тис.грн; 

Шарівською сільською радою – 30,0 тис.грн. 

 

Починаючи з 2018 року кошти на розвиток та утримання українських 

автошляхів будуть надходити до розпорядників з Дорожнього фонду, а не з 

загального державного бюджету, як це відбувалось раніше. 

У поточному році очікується виділення майже 20 млн. грн. на ремонт 

доріг загального користування місцевого значення. Серед пріоритетних доріг 

визначено наступні автомобільні дороги, а саме: 

- Валки – Пархомівка; 

- Коломак – Огульці; 

- Валки – Мельникове – Миколо-Камишувата; 

- Старий Мерчик – Новий Мерчик; 

- Валки – Новий Мерчик; 

- Валки – Новоселівка – Сидоренкове; 

- Сніжків – Заміське – Минківка; 

- Під’їзд до с. Майдан та ін. 

Відповідно до  бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на ремонт доріг комунальної власності у населених 

пунктах» на ремонт доріг комунальної власності Валківського району виділено 

кошти  в сумі – 5 892,6 тис. грн., які розподілені серед міської, селищних та 

сільських рад. 

Також з місцевих бюджетів планується виділяти кошти  на ремонт доріг 

комунальної власності. 

 Враховуючи вищевикладене протягом 2018 року очікується значне 

покращення стану доріг та реалізація інвестиційних проектів на розвиток 

мережі та утримання автомобільних доріг загального користування та доріг 

комунальної власності. 

 

В житлово-комунальному господарстві пріоритетним напрямком 

роботи є надання послуг належної якості : 

Для забезпечення мешканців району стабільним водопостачанням та 

водовідведенням районною державною адміністрацією вживаються заходи 

щодо оновлення матеріальної бази КП «Вода» Валківської районної ради.  

Проведена заміна сталевих труб на поліетиленові від свердловини№7; №7а 

до резервуару  питної води, разом- 1000 метрів та заміна 350 метрів  

водопідіймальних сталевих  труб на поліетиленові на свердловині №7 та №19. 

У 2017 році виділені кошти із районного бюджету в сумі 38,6 тис.грн на 

придбання насосу та 86 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт водогону у м. Валки.  
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На виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення 

реконструкції водозабору по вулиці Іванській в м.Валки з технічним 

переоснащенням свердловини №3 та №3А та водопровідної башти, виділені 

кошти 35 тис.грн.; 

Валківською міською радою виділено 78,7 тис.грн. на проведення 

поточного ремонту мережі водопостачання.  

За кошти районного бюджету в сумі – 120 тис.грн. проведений 

капітальний ремонт покрівлі КНС №2  

За кошти обласного бюджету у поточному році проведений  капітальний 

ремонт водогону у м. Валки, протяжністю 2010 метрів, та встановлена башта 

Рожновського для свердловин №3 та №3А, на загальну суму – 1млн. 650 тис.грн. 

Роботи з капітального ремонту водогонів у м. Валки  будуть продовжені і 

у 2018 році, з обласного бюджету  передбачено кошти в сумі - 2 млн.грн. 

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища в сумі 1 млн.630тис.грн. придбано новий сміттєвоз для                          

КП «Благоустрій» Валківської міської ради. 

Згідно  Державної програми реформування житлово-комунального 

господарства, для забезпечення юридичного оформлення майнових прав на 

будинок та прибудинкову територію, спільного користування  та управління 

будинком  створено 19 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, в які 

входять 34 будинки. 

Протягом 2017 року продовжувалась робота по оформленню кредитів 

мешканцями  Валківського району на енергозберігаючі матеріали та обладнання,  

протягом  року  оформлено 37 «теплих кредитів» через установи Приватбанку на 

суму понад 526,7 тис.грн. та надано Ощадбанком 120 кредитів  на 1 млн. 900 

тис.грн. 

  Через Ощадбанк   компенсовано  з державного бюджету 550 тис.грн.  

  

На споживчому ринку та ринку послуг робота спрямовувалась на:  

- збереження мережі підприємств торгівлі, забезпечення товарної 

насиченості споживчого ринку, необхідних обсягів побутових послуг.  

В районі збережена існуюча мережа об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства та побуту. На сьогоднішній день працюють 227 магазинів, 75 

кіосків, 2 ринки та 23 заклади ресторанного господарства, які впроваджують на 

споживчому ринку району нові форми і методи обслуговування.  

У 2017 році побутові послуги населенню району надавали 205 суб’єктів 

господарської діяльності. В тому числі по видам діяльності вони 

розподіляються наступним чином: ремонт взуття - 2, ремонт та пошив одягу - 

24, послуги перукарень - 48, послуги лазень - 1, ремонт телерадіоапаратури - 4, 

ремонт годинників - 1, ремонт складної побутової техніки - 2, фотопослуги - 7, 

інші - 116. 

Районна державна адміністрація проводить щодекади моніторинг цін на 

продукти харчування.  
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В сфері малого бізнесу та підприємництва:  

Основним завданням було створення сприятливих умов для 

започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності.  

Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності станом на 

01.01.2018 року становить 1104. Із них 130 – юридичних осіб та 974 фізичних 

осіб – підприємців.  

Крім малих підприємств, зареєстрованих в районі, в сільському 

господарстві працюють 41 фермерське господарство, які є однією із 

організаційних форм малого бізнесу. Ця сфера малого бізнесу наповнює 

споживчий ринок сільськогосподарською продукцією.  

Для забезпечення надання якісних послуг підприємцям району та з метою 

спрощення оформлення документації в районі функціонує Центр надання 

адміністративних послуг. За 12 місяців 2017 року  надано 3609 адмінпослуг,   

видано 6 документів  дозвільного характеру.  

   

Газифікація населених пунктів району повинна була здійснюватися 

відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку Валківського 

району на 2017 рік»: 

Планувалось проведення газифікації с. Новий Мерчик Новомерчицької 

сільської ради, кошторисна вартість 16900,0 тис. грн., на жаль даний об’єкт не 

збудовано. Його включено до Програми економічного та соціального розвитку 

Валківського району на 2018 рік. 

 

Що стосується виконання бюджету: 

Доходна частина загального фонду районного бюджету по власних 

надходженнях за 2017 рік виконана на 100,5%, що на 18092,0 тис. грн. більше 

ніж за аналогічний період 2016 року.  

У 2017 році забезпечено стовідсоткове фінансування видатків на 

заробітну плату з нарахуванням працівникам бюджетної сфери районного 

бюджету та на оплату за спожиті енергоносії в повному обсязі.  

Перевиконання доходної частини районного бюджету по загальному 

фонду дало змогу збільшити видатки бюджетним установам районного 

бюджету більше ніж 3,0 млн. грн..  

В загальній сумі видатків за 2017 рік загального фонду видатки на оплату 

праці працівникам бюджетної сфери та оплату за енергоносії становили 32,8% 

від загальних витрат.  

У 2017 році питома вага видатків на оплату праці та оплату енергоносіїв в 

загальній сумі видатків зменшилася, що говорить про те, що у цьому році з 

бюджету збільшилися видатки на утримання бюджетних установ, придбання 

матеріалів, проведення поточних ремонтів.  

На виконання Програми соціального захисту населення з районного 

бюджету виплачувалася: 
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- матеріальна допомога для надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям Валківського району у разі тривалої хвороби або 

оперативного лікування в сумі 355,0 тис. грн.,  

- разова грошова допомога, кому виповнилося 100 років на суму 10,0 тис. 

грн.. 

- компенсація за пільговий проїзд на суму 320,0 тис. грн..  

У 2017 році видатки бюджету розвитку становили 14435,7 тис. грн., що 

на 5262,6 тис. грн. більше в порівнянні з 2017 роком.  

У 2017 році за кошти районного бюджету проведено: 

реконструкцію площадки для міні-футболу Валківської ДЮСШ «Спорт для 

всіх» на суму 1450,0 тис. грн.; 

капітальний ремонт покрівлі паталого-анатомічного відділення - 126,7 тис. грн.; 

капітальний ремонт санвузлу Перекіпський НВК І-ІІ ст..) - 50,0 тис. грн.. 

виготовлено проектно-кошторисну документацію КП «Вода» для капітального 

ремонту водогону в м. Валки - 86,0 тис. грн.; 

покращено стан матеріально-технічної бази бюджетних установ на загальну 

суму 1,0 млн. грн.   

 Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету було проведено:  

капітальний ремонт водогону у м. Валки протяжністю 2010 метрів в сумі 

1млн.200тис. грн.; 

реконструкція водозабору по вул. Іванській в м.Валки в сумі 1305,6 тис грн.   

капітальний ремонт покрівлі та улаштування водостічної системи будівлі 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Шарівка комунального 

закладу охорони здоров»я «ЦПМСД Валківського району» в сумі 350 тис. грн. 

капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі (корпус «В-1») Валківського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Валківської районної ради 

Харківської області в сумі 1450,0 тис. грн.  

капітальний ремонт будівель КЗОЗ Валківська ЦРЛ  в сумі 600 тис. грн.. 

капітальний ремонт фасаду та системи опалення ФАП с. Заміське  в сумі 319,8 

тис. грн.. 

1млн.100тис. грн. капітальний ремонт глядацької зали РНД «Іскра» (кошти 

ПАТ «Укргазвидобування» ) 

 Капітальні вкладення у розвиток Валківського району за рахунок 

обласного бюджету у 2017 році збільшилися на 3671,3 тис. грн.. 

 З державного бюджету виділено 4977,6 тис. грн. на проведення 

реконструкції будівлі Старомерчицького будинку культури Старомерчицької 

селищної ради Валківського району Харківської області, вул. Центральна, 13, 

що на 4279,5 тис. грн. більше в порівнянні з 2016 роком. 

 Загальна сума субвенцій з бюджетів різних рівнів до районного бюджету 

за 2017 рік становить 15244,9 тис. грн.  
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Щодо системи освіти району.  

        На підготовку навчальних закладів до нового навчального року та до 

опалювального сезону було залучено понад 6,5 млн. грн. з різних джерел 

фінансування. 

         З обласного бюджету були придбані три навчальні кабінети для наступних 

навчальних закладів: Старомерчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів – кабінет біології, 

Шарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів -  кабінет  фізики, Сидоренківська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів - кабінет хімії загальною сумою 568,9 тис. грн. Також за рахунок 

коштів з обласного бюджету були придбані меблі для кабінетів біології – 49,8 

тис.грн., фізики -48,6тис.грн., хімії  - 46,6 тис.грн.  

         В ході реалізації районної  програми соціально-економічного 

розвитку Валківського району у минулому році за рахунок обласного бюджету 

було зроблено «Капітальний ремонт приміщення нежитлової будівлі (корпус 

«B-1») Валківського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Валківської районної ради Харківської області» - загальною вартістю робіт 1 

млн. 450 тис. грн. 

 В частині  цієї  будівлі буде розміщено і районний Архів, у якому на 

державному зберіганні знаходяться документи Національного архівного фонду 

України місцевого значення з 1943 року по теперішній час і який до цього часу 

не мав належного приміщення.  

 

Крім того, продовжується практика заміни вікон та дверей на енергозберігаючі 

майже у всіх навчальних закладах району.  

       За фінансової підтримки місцевих рад та спонсорської допомоги у 2017 

році було здійснено  заміну вікон у Сидоренківській ЗОШ І-ІІІ ступенів; у 

Валківському ліцеї ім. О Масельського за рахунок спонсорських коштів 

придбано футбольні ворота та щити баскетбольні загальною вартістю – 44,9 

тис. грн. 

У результаті перемоги в обласному конкурсі міні-проектів розвитку 

територіальних громад «Разом в майбутнє» у Перекіпському НВК здійснено 

заміну вікон та дверей на нові енергозберігаючі (загальна сума міні -проекту 

100,0 тис. грн.). В Огульцівську ЗОШ І-ІІІ ст. були придбані шкільні меблі на 

загальну суму 100,0 тис. грн.), у Валківський ліцей імені О. Масельського були 

придбані 3 плити на харчоблок на суму 174,8 тис. грн. 

За рахунок коштів районного бюджету було відремонтовано покрівлю в 

Новомерчицькому НВК ( загальна сума  - 107,6 тис. грн.), проведено 

реконструкцію котельні у Черемушанській філії Валківського ліцею імені 

Олександра Масельського– виготовлення проектно-кошторисної документації – 

загальною сумою – 33,3 тис. грн. У Гонтівярській філії ім. О.Масельського за 

рахунок районного бюджету був придбаний один холодильник вартістю 11,9 

тис. грн. Валківський ліцей імені О Масельсьокого придбав холодильний 

агрегат – на  суму  38,8 тис. грн.. 

       За рахунок субвенцій із сільських рад були придбані бензинові генератори 

у Сніжківську, Огульцівську, Сидоренківську ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

Гонтівярську і Минківську філії Валківського ліцію імені Олександра 
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Масельського – загальною сумою – 99,9 тис. грн.,профінансовано виготовлення 

проектно-кошторисної документації для здійснення капітального ремонту 

будівель Мельниківської та Сидоренківської ЗОШ І-ІІІ ступенів   (413,6 тис. 

грн.). 

      Так як державною освітньою субвенцією не передбачено кошти на 

організацію харчування учнів 1-4 класів та підвіз учнів та вчителів до місць 

навчання та роботи, фінансування даних питань реалізовано через районні 

Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Валківщини»  на 2016 – 

2020 роки та «Шкільний автобус». Зокрема, за рахунок коштів районного та 

місцевих бюджетів організовано безкоштовний підвіз 609 учнів та 67 вчителів 

до місць навчання (роботи) та у зворотному напрямку (загальна сума коштів 

складає 573,6 тис. грн.).  

За рахунок фінансової допомоги місцевих рад забезпечено харчуванням 

учнів 1-4 класів та дітей окремих пільгових категорій, зокрема, дітей учасників 

АТО. 

Також у 2017 році за кошти районного бюджету в сумі 30 тис. грн. 

завершено обладнання холу Валківського ліцею імені О. Масельського та 

придбано вкрай необхідне холодильне обладнання для закладу на суму  40,0 

тис.грн. 

Для Гонтів’ярської філії цього ж закладу за кошти районного бюджету  в 

сумі 18 тис. грн. придбано столи і стільці в їдальню та електричну плиту, а для 

Перекіпського НВК за кошти районного бюджету в сумі 20 тис. грн.  придбано 

нові парти.  

Після складного аварійного випадку, за  кошти районного бюджету в сумі 

20,3 тис.грн., відновлено роботу електропідстанції, яка забезпечує 

функціонування Високопільської ЗОШ .    

 

 

 

 

Робота закладів культури спрямовувалася на створення сприятливих 

умов для подальшого розвитку культури, збереження національно-культурної 

спадщини, розвитку туризму та задоволення культурних і духовних потреб 

населення.  

   Протягом 2017 року у районі функціонувало 46 закладів культури. Проведено 

понад три тисячі культурно-освітніх, розважальних заходів.  

       У центрі уваги знаходилися питання  покращення матеріально-технічної 

бази закладів культури та підготовка до роботи в осінньо-зимовий період 2017-

2018 р. р.  

 Одним із вагомих проектів, що вдало реалізовано, є капітальний ремонт 

глядацької зали районного народного дому «Іскра» м. Валки за кошти ПАТ 

«Укргазвидобування» в сумі 1 млн. 100 тис.грн. Тут замінено оббивку крісел, 

оновлено покриття підлоги, оздоблено стіни і стелю, замінено двері, оновлено 

вбрання сцени. За рахунок коштів районного бюджету (93 тис. грн.) придбано 

підсилююче та тахнічне обладнання для закладу.  
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          На поповнення матеріально - технічної бази закладів культури  у 2017 

році виділено - 662,8 тис. грн. Із них: районний бюджет 293,0 тис. грн., 

позабюджетні -  72,8 тис.грн., місцеві бюджети-187,3 тис. грн., обласний 

бюджет - 101,3  тис. грн., залучені кошти-10,1 тис. грн.              

   У результаті перемоги в обласному конкурсі міні-проектів розвитку 

територіальних громад «Разом в майбутнє» у Валківській центральній районній 

дитячій бібліотеці створено молодіжний інформаційно-бібліотечний 

компю’терний центр (обласний бюджет – 49,5 тис. грн., районний бюджет – 

44,6 тис. грн.). У Валківську районну комунальну дитячу школу мистецтв 

закуплено нові музичні інструменти у рамках реалізації проекту «Оновлення  

фонду народних музичних інструментів – гарантія якісної освіти та професійної 

підготовки підростаючого покоління» (обласний бюджет – 51,7 тис. грн., 

районний бюджет – 46,6 тис. грн.).  

         Проведено капітальний ремонт Черемушнянського сільського клубу на 

суму 300,0 тис. грн., замінено вікна  на енергозберігаючі у спортзалі 

Високопільського СБК на суму  23,3 тис.грн. та електропроводку на суму 20,0 

тис.грн.  

      Замінено двері на енергозберігаючі  у  КЗ «Валківський краєзнавчий музей» 

на суму 11,0 тис. грн. 

      Поточних ремонтів проведено у 6 закладах на суму 175,8 тис. грн. Із них: 

позабюджетні - 71,0 тис. грн., кошти місцевих бюджетів – 104,8 тис. грн. 

        Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію 

Старомерчицького будинку культури на суму  616,0  тис. грн. 

 Для якісного проведення новорічних заходів та закупівлі святкових 

подарунків для дітей пільгових категорій з районного бюджету були виділені 

кошти у сумі 130 тис. грн., що дало змогу провести зазначені свята на високому 

рівні, залучивши до їх проведення близько 1500 юних мешканців району.  

  

Що стосується галузі охорони здоров’я, то у минулому році для подальшого 

підвищення доступності та якості медичної допомоги населенню району, 

поліпшення матеріально-технічної бази лікувальних закладів, умов праці 

медичних працівників та умов перебування хворих в медичних закладах 

здійснені заходи по проведенню капітального і поточного ремонтів, придбанню 

лікарських та імунобіологічних препаратів, запасних частин, медичного 

обладнання, забезпечення підвозу хворих, потребуючих проведення 

гемодіалізу,  на що було використано 12853,2 тис.грн.  з різних джерел 

фінансування. 

   Протягом року в закладах охорони здоров’я  проведено заміну віконних та 

дверних блоків на суму 721,3 тис.грн. (93 шт. віконних блоки та 19- 

дверних).  Проведено капітальний ремонт даху а АЗПСМ с.Шарівка на суму 

350,0 тис.грн, капітальний ремонт фасаду та системи опалення ФАП  с. 

Заміське на суму 314,3 тис.грн  та поточний ремонт в 7 підрозділах на загальну 

суму 70,5 тис.грн.  
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        В районній лікарні  проведений капітальний ремонт покрівлі паталого-

анатомічного відділення на суму 127 тис. грн., поточний ремонт зовнішньої 

тепломережі на суму 75 тис.грн.  Відремонтовано анестезіологічне обладнання 

на сумму 78 тис.грн. 

       Впродовж 2017 року за кошти місцевого бюджету, субвенцій з бюджетів 

сільських, селищних, міської рад  оновлено матеріально технічну базу та 

проведено інформатизацію закладу на суму 575,1 тис.грн., у тому числі в 

структурних підрозділах первинної ланки – 433,2 тис.грн., вторинної ланки – 

141,9 тис. грн. 

Протягом року  велася робота  по залученню  позабюджетних коштів  

шляхом  благодійних внесків, спонсорської допомоги  та добровільних 

пожертвувань. Всього залучено по закладам охорони здоров’я 991,1 тис.грн.  

       На початку року від Канадської діаспори отриманий санітарний 

автомобіль вартістю 244,1 тис.грн.  

     З жовтня 2017 року був відкритий центр раннього втручання для надання 

допомоги дітям з вадами розвитку до 4-х років. 

      У 2017 році була проведена «Ярмарка здоров’я», де відвідувачі змогли 

отримати консультації фахівців, обстеження, ознайомитись з новинками 

сучасної медичної техніки 

       Протягом 2017 року здійснювалось виконання районних Програм, метою 

яких є зниження рівня захворюваності та смертності від неінфекційних та 

соціально-небезпечних хвороб, забезпечення окремих категорій громадян 

безкоштовними медичними препаратами та засобами. На фінансування 

районних Програм впродовж 2017 року з місцевих бюджетів витрачено 492,2 

тис.  грн.      

        Згідно ст.14 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», з метою реалізації регіональної програми «Цукровий діабет», а 

також забезпечення хворим на цукровий діабет компенсації вартості 

медикаментів в районі розпочав дію «Пілотний проект щодо запровадження 

державного регулювання цін на препарати інсуліну». За 2016 рік для хворих на 

цукровий діабет використано інсулінів на суму 944,8тис.грн., з обласного 

бюджету – 847,3 тис.грн.. та 97,4 тис.грн. з районного. 

         Крім того в 2017 році , відповідно до Урядової програми  «Доступні ліки», 

проводився відпуск лікарських препаратів  за рецептами лікарів для людей, 

хворих на серецево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий 

діабет ІІ типу. Загалом відпущено медичних препаратів за суму 641,1 тис.грн.  

         У районі продовжувалася робота щодо соціального захисту населення. З 

метою  забезпечення реалізації  державних гарантій у сфері оплати праці, в 

тому числі  і на право своєчасного одержання винагороди за  працю, 

щотижнево  здійснюється моніторинг  стану виплати заробітної плати, що дає 

можливість контролювати  стан погашення зарплатних боргів  та упереджувати 

їх виникнення 
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Станом на 1 січня 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати   

на підприємствах та організаціях району складає 115,2 тис.грн. («Арізона+» - 

економічно неактивне підприємство)  

Постійно вивчається  стан дотримання  законодавства з оплати праці, в 

тому числі, в частині своєчасності  виплати заробітної плати на підприємствах 

та установах різних форм власності. З початку року з питань оплати праці 

моніторингом охоплено 124 підприємства району.  За результатами 

проведеного моніторингу керівникам  підприємств  надаються  необхідні 

консультації та рекомендації  у сфері оплати праці. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району зросла на 

47,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 5133 грн. 

(13 місце серед 34 районів і міст області в обласному рейтингу по темпу 

зростання). 

Вжиті заходи, направлені на реалізацію чинного законодавства щодо 

призначення та виплати соціальної допомоги, інших соціальних виплат та 

компенсацій, надання населенню субсидій для відшкодування витрат  на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива.  

На обліку перебуває 2 249 одержувачів різних видів державної допомоги. 

Загальна сума виплат по призначених допомогах за 2017 рік склала  41 млн. 365 

тис.грн. 

Заборгованість із виплати допомог відсутня.  

 

На обліку перебуває  5796 одержувачів субсидій.  

За 12 місяців надійшло бюджетних коштів на відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг по наданих населенню субсидіях в сумі 55 

млн. 470 тис.грн.   Заборгованість за надані субсидії населенню з оплати 

житлово-комунальних послуг становить 28 млн. 705 тис.грн.  

Профінансовано субсидії на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива та скрапленого газу  на загальну суму 1234,8 тис.грн., із них 

562,0 тис.грн. витрачена на погашення заборгованісті минулого року.  

Заборгованість по субсидії населенню на придбання твердого палива та 

скрапленого газу на 01.01.2018 року становить 452,3 тис.грн., яка майже 

повністю погашена в січні поточного року та станом на 01.02.2018 року складає 

81 тис.грн. 

Кредиторська заборгованість виникла через недофінансування сум 

призначених субсидій. 

Здійснюється постійний контроль за правильністю надання соціальних 

допомог та субсидій.   

 

Одним із найбільш актуальних завдань є комплексне вирішення питань 

соціального забезпечення, соціального захисту учасників антитерористичної 

операції, зокрема демобілізованих військовослужбовців, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членів їх сімей 

та сімей загиблих учасників АТО. 
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Усього станом на 01.01.2018року у Валківському районі на обліку в 

єдиному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 

266 учасників бойових дій, 5 інвалідів війни з числа учасників АТО та 4 члени 

сім’ї загиблих учасників АТО.  

Районною державною адміністрацією за участю відповідних органів 

місцевого самоврядування невідкладно вирішуються питання щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної 

підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції. 

Проводиться цілеспрямована робота по поверненню учасників АТО до 

нормального життя. 

Станом на 1 січня 2018 року до єдиного державного автоматизованого  

реєстру  осіб,  які  мають  право  на пільги внесено інформацію про 9172 особи. 

Зокрема, ветеранів війни – 1113 осіб, дітей війни – 2171 особа, 150 учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 1325 ветеранів праці,  1102 особи з 

інвалідністю, 206 багатодітних сімей, 392 тимчасово переміщених особи з зони 

проведення АТО та інші. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

водопостачання, водовідведення, квартирної плати та інших пільг за січень – 

грудень було проведено розрахунки з постачальниками послуг на підставі 

отриманих від них щомісячних звітів на загальну суму 60 млн. 993 тис. грн.   

Протягом 2017 року було видано 57 направлень на забезпечення осіб з 

інвалідністю технічними засобами пересування та реабілітації та 165  

направлень  на забезпечення осіб з інвалідністю протезно-ортопедичними 

виробами.  

Забезпечено санаторно-курортними путівками 18 ветеранів війни, 25 

ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та 53 особи з інвалідністю.  

До будинків-інтернатів направлено 16 одиноких громадян які не здатні до 

самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду та 

допомоги. 

Протягом року відбулося 10 засідань районної комісії з питань надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Валківського району  у 

разі тривалої хвороби або оперативного лікування (за зверненням). На 

засіданнях розглянуто 119 звернень громадян, які потребують довготривалого 

лікування або оперативного втручання, прийнято рішення про надання  

допомоги 113 громадянам на суму 355,0 тис.грн. 

 

Проводилася активна робота щодо реалізації заходів районної Цільової 

соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, 

що має на меті створення якісних умов для залучення широких верств 

населення до масового спорту та популяризації здорового способу життя. 

В районі працює ДЮСШ «Спорт для всіх», в якій займається 424 дитини, 

працюють 8 тренерів, які проводять заняття з футболу, важкої атлетики, легкої 

атлетики, армспорту, карате. З районного бюджету на утримання ДЮСШ 

витрачено 1448,9 тис.грн.  
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Вагомим реалізованим проектом за кошти районного бюджету можна 

вважати проведену реконструкцію майданчика зі штучним покриттям (1450,000 

тис.грн.). Крім того, облаштовано натуральне покриття спортивного поля на 

міському стадіоні та встановлено систему поливу поля (96 тис. грн.), а також 

придбано матеріали для облаштування стадіону та спортивних майданчиків (25 

тис. грн.). 

Всього з різних джерел фінансування на розвиток фізичної культури і 

спорту, покращення матеріально-технічної бази було витрачено близько 3802,8 

тис. грн. 

Вихованці ДЮСШ приймали активну участь у Всеукраїнських та 

обласних змаганнях з важкої атлетики, карате, футболу, легкої атлетики, 

армспорту. Чемпіоном України з важкої атлетики став Москвін Максим, а 

срібним Призером Москвіна Каріна. 10 вихованців стали Призерами 

Всеукраїнських змагань з карате та важкої атлетики. Чемпіонами та Призерами 

обласних змагань з важкої атлетики, армспорту, футболу  та футзалу стали 69 

вихованців ДЮСШ.  

 В районі проводяться Чемпіонати з баскетболу, волейболу, футзалу, 

футболу. Велика увага приділяється розвитку ветеранського спорту. Так збірна 

Валківського району 2 роки поспіль є Переможцем кубку Харківської області 

серед ветеранів. Збірні команди району приймають участь в Спартакіаді з видів 

спорту та масових видів спорту. Так, збірна команда району з важкої атлетики 

стала Чемпіоном обласної Спартакіади.  

З районного бюджету на забезпечення проведення заходів було виділено 

близько 157,5 тис.грн. 

Підсумки роботи спортивної галузі було підведено на районному 

спортивному святі «Тріумф Чемпіонів», де було відзначено більше 200 

спортсменів за спортивні досягнення у минулому році.  

У 2017 році в районі продовжувала реалізовуватись державна політика 

щодо соціального захисту дітей.    У районі налічується 6 прийомних сімей, у 

яких виховується 8 дітей; діє 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких 

виховується 10 дітей; в сім’ях 34 опікунів (піклувальників) виховується 42 

дитини; на території району мешкає 13 усиновлених дітей. Загальна кількість 

дітей віком від 7-17 років, охоплених усіма можливими формами оздоровлення 

та відпочинку за 2017 рік склала 2916 дітей, що становить - 75,28 % від 

загальної кількості дітей віком від 7-17 років у Валківському районі. 

 Під час проведення оздоровчої кампанії 2017 року особлива увага 

приділялась питанню оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують 

соціальної підтримки й уваги. Тому влітку 2017 року оздоровленням та 

відпочинком було охоплено - 2118 дітей пільгових категорій.  На території 

Валківського району протягом оздоровчого періоду працювали 16 закладів з 

денним перебуванням, які забезпечили відпочинок 735 учням.  

Варто відзначити, що у минулому році після дворічної перерви відновив 

роботу позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Ялинка». Спільними 

зусиллями за кошти районного бюджету, місцевих рад та спонсорської і 

благодійної допомоги заклад було підготовлено до оздоровчої зміни. На 
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закупівлю путівок до табору з районного бюджету було виділено 199 тис.грн. За 

ці кошти ми мали змогу оздоровити 54 дитини пільгових категорій. Всього, у 

закладі протягом зміни відпочило 65 дітей.  

Заклад успішно пройшов державну атестацію, підвищивши свою 

категорію з другою на першу. 

 

Організаційна інформація: 

 управління персоналом  

Районною державною адміністрацією проводиться цілеспрямована 

робота щодо реалізації завдань у сфері державної кадрової політики, 

визначених актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів 

України.  

 Загальна чисельність працівників районної державної адміністрації 

становить 108 штатних одиниць, роботу забезпечує апарат та 12 структурних 

підрозділів.  

При формуванні структури районної державної адміністрації протягом 

2017 року здійснено цілий ряд заходів щодо її оптимізації та удосконалення.  

Так, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері 

містобудування та архітектури на території району, утворено  сектор 

містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної 

адміністрації. 

З метою належної організації втілення в життя державної економічної і 

соціальної політики у 2017 році повністю упорядковано штатну чисельність 

працівників управління праці та соціального захисту населення, відділу 

соціально-економічного розвитку, служби у справах дітей, сектору у справах 

молоді та спорту. 

 звернення громадян: 

Протягом 2017 року до районної державної адміністрації надійшло 428 

звернень, що на 8 % більше у порівнянні з 2016 роком.  З урахуванням 

колективних звернень звернулося 2153 громадянина.  

У зверненнях  порушено 452 питання. 

За характером основних питань, що порушували громадяни, вагоме місце 

займають питання комунального господарства – 43 %, соціального захисту – 

12,8 %,  транспорту і зв’язку – 11 %, аграрної політики і земельних відносин – 

11%. 

У звітному періоді збільшилась кількість звернень з питань соціального 

захисту на 45 %. Актуальними для громадян є питання надання матеріальної 

допомоги, нарахування субсидії, монетизації  залишків невикористаних коштів 

субсидії, отримання путівки, надання субсидії на тверде паливо. Звернення 

громадян щодо надання матеріальної допомоги були розглянуті комісією з 

питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

Валківського району у разі тривалої хвороби або оперативного лікування (за 

зверненнями). Протягом 2017 року відбулося 10 засідань комісії, на яких 

розглянуто 119 заяв від громадян. Прийнято рішення надати допомогу 113 
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громадянам на загальну суму 355 тис. грн. Також вирішені позитивно питання 

щодо надання субсидії на тверде паливо. 

На 19,8% збільшилась кількість звернень з питань житлово-комунального 

господарства. У зверненнях порушувалися питання розчищення та ремонту 

доріг, правильності зняття показників з приладів обліку електро- та 

газопостачання, перерахунку оплати за надані послуги газопостачання, 

відновлення холодного водопостачання, відновлення газопостачання, щодо 

підключення будинку до електромережі, встановлення лічильника 

газопостачання, низького тиску газу. Більшість звернень стосувались питань, 

що відносяться до компетенції Зміївського відділення ПАТ «Харківгаз». Всі 

звернення розглянуто та направлено запити до відповідних інстанцій. 

Громадянам надані ґрунтовні роз’яснення стосовно вирішення порушених ними 

питань.  

Порівняно з 2016 роком протягом  2017 року на 14% зменшилась кількість 

звернень громадян з питань транспорту та зв’язку (питання стосувались роботи 

радіо та стаціонарних телефонів, графіку роботи автобусних маршрутів, 

безкоштовного проїзду пенсіонерів, відновлення автобусного маршруту).  

З питань аграрної політики і земельних відносин кількість звернень 

зменшилась на 15 %.  

Так, за 2017 рік мною проведено 27 особистих та 21 виїзний прийомів, де 

прийнято 135 громадян. 

 29 червня 2017 року та 20 грудня 2017 проведено «пряму телефонну 

лінію» з населенням. На пряму лінію звернулись 46 громадян.  

Звернення стосувались питань отримання пенсії, слабкої напруги 

електромережі, ремонту радіо, підключення газопостачання, ремонту доріг, 

отримання субсидії на тверде паливо, отримання квитанцій  за послуги 

газопостачання зі значно більшою сумою тощо.  

За результатами розгляду звернень громадян у 2017 році - 87 звернень 

вирішено позитивно, на 276 звернень надано обгрунтовані роз’яснення, 38 

звернень надіслано для розгляду за належністю (відповідно до ст. 7 Закону 

України «Про звернення громадян»).  

 

Впродовж 2017 року районною державною адміністрацією було налагоджено 

чітку роботу по взаємодії з територіальними органами, підприємствами, 

установами та організаціями, що належать до сфери її управління щодо 

вирішення найактуальніших питань соціально-економічного розвитку Валківського 

району. 

  В завершення хочу наголосити, що виконання пріоритетних напрямків 

роботи щодо соціально - економічного розвитку району на 2018 рік можливе 

лише за умови скоординованої та ефективної роботи районної державної 

адміністрації, депутатського корпусу району, органів місцевого 

самоврядування , керівників підприємств, установ та організацій району.  

 

          Користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати  всьому адміністративно-

господарському активу Валківщини, головам усіх  рад за співпрацю і побажати 
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усім нам продовження  такої ж злагодженої, командної роботи по усіх 

напрямках. 

                                     Дякую за увагу  


