
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

голови Харківської райдержадміністрації Раїни Ю.І. про підсумки 

діяльності Харківської районної державної адміністрації у 2017 році  
 

  

Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» звітую 

про роботу Харківської районної державної адміністрації з організаційних 

питань, виконання бюджету, реалізації програми економічного і соціального 

розвитку району за 2017 рік. 

Районна державна адміністрація здійснює свої повноваження у 

відповідності до вимог Конституції України, указів Президента України, 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 

влади, Харківської обласної державної адміністрації, інших нормативно 

правових актів на підставі Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в 

Україні».  

 В районі розроблені і реалізуються ряд програм, які стосуються 

соціального захисту населення, зайнятості, освіти, охорони здоров’я, 

культури та туризму, спорту, реформування житлово-комунального 

господарства. Всього на виконанні знаходиться - 50 програм. 

 Головними організаційно-розпорядчими функціями адміністрації є 

прийняття розпоряджень. Протягом 2017 року головою райдержадміністрації 

видано 1628 розпоряджень.  

За звітний період проведено 4 засідання колегії райдержадміністрації, на 

яких розглянуто 14 питань функціонування соціально-гуманітарних галузей, 

економічного розвитку району, виконання бюджету та інших. 

 У 2017 році до райдержадміністрації надійшло 2590 звернень громадян. 

На особистих прийомах керівництва райдержадміністрації прийнято 650 

громадян. 

Розглянуто 172 запити на публічну інформацію. Всі запити було 

опрацьовано у встановлені законодавством терміни, запитувачам надано  

відповіді. 

 

 Промисловість 

 
 За 2017 рік промисловими підприємствами Харківського району 
реалізовано промислової продукції на суму 15633,08 млн. грн, питома вага 
Харківського району від загального обсягу реалізації по області складає 
9,4%.  

 Кількість економічно активних малих підприємств району становить 

922 одиниці, з них 749 - мікропідприємства. Це перший показник серед 

районів області. Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами 

(товарів, послуг) склав 5 млрд. 345,9 млн. грн.  
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств склав 1189 млн 439,9 тис. 

грн, що на 23% більше попереднього року. 
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За 9 місяців 2017 року до підприємств і організацій нашого району 
надійшло близько 110781,3 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій, що 
складає 611,9 дол. США на 1 особу населення. 

 

Транспорт  
 

 Загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом по 
району за 2017 рік (з урахуванням обсягів вантажних перевезень, виконаних 
фізичними особами-підприємцями) склав 1,29 млн тон. До відповідного 
періоду минулого року обсяги вантажних перевезень склали 95,8 %.  
 Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом 
по району за минулий рік склали 16,9 млн пасажирів, що складає 132,8 % до 
рівня минулого року.   

 

 Агропромисловий комплекс  
 

 Рослинництво 
  У 2017 році валовий збір зернових та зернобобових культур склав     

133,6 тис. т, що на 17,4 % більше показника минулого року. Озимої пшениці 
зібрано 74,1 тис. т при середній врожайності 51,1 ц/га (в 2016 році – 54 тис. т 
при середній врожайності 44 ц/г). Набирає обертів вирощування озимого 
жита та озимого ячменю. Врожайність цих культур склала понад 47 ц/га. 
Збільшено валовий збір гороху до 600 т, соняшнику зібрано 23,5 тис. т. 

Під врожай 2018 року посіви озимини збільшено на 670 га і складають    

12 тис. га озимої пшениці, 155 га озимого жита, 250 га озимого ячменю та 

350 га озимого рапсу.  

 Тваринництво  

Велику рогату худобу та корів утримують – 4 господарства, свиней – 1 

господарство, овець - 2 господарства, птицю – 2 господарства. 
 Наявність худоби на кінець 2017 року становить 3031 голова. 
- корів – 1405 голів, (98% до 2016 року); 
- свиней – 696 голів (143% до 2016 року);  
- овець – 510 голів (129 % до 2016 року). 

Покращення умов утримання і годівлі худоби позитивно вплинуло на 
продуктивність сільськогосподарських тварин.  

На початок 2018 року 
- середньодобовий приріст ВРХ – 730 г;  
- середньодобовий приріст свиней – 310 г; 
- надій молока на 1 корову складає 5219 кг. 
 Виробництво м’яса – 1255,8 т, що в 4 рази більше минулого року. 
 Виробництво молока – 7166,1 т. 
 Виробництво яєць – 101,3 млн штук. 
 Індекс виробництва сільськогосподарської продукції по Харківському 
району складає 111%, це кращий показник в області. 

Власниками земельних паїв до бюджетів всіх рівнів перераховано 8,97 
млн грн податку, що на 2 млн грн більше показника минулого року. 
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Бюджет 
 

До доходної частини загального фонду бюджету району (без урахування 

трансфертів) за 2017 рік зараховано 397 млн 152,3 тис. грн, що на 11,6%, або 

на 41 млн 177 тис. грн перевищує затверджений план по району (з 

урахуванням змін). 

 У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження 

збільшилися на 116 млн 773,2 тис. грн. або  на 41,3 %. 

Всі 27 місцевих бюджетів району забезпечили виконання запланованих 

показників на 2017 рік.  
 

Житлово-комунальне господарство 
 

Житлово-комунальне господарство району на даний час складається з            

745 житлових будинків, в т.ч. 532 житлових будинків місцевих рад, 9 

відомчих будинків, 204 будинків ОСББ, ЖБК, 53 свердловин, 17 

каналізаційно-насосних станцій, 478 км водопровідних мереж, 69 км 

каналізаційних мереж, 59 котельних, 43,6 км теплових мереж. 

В 2017 році проведено роботу з погашення 4 котелень у сел. Буди,        

сел. Покотилівка та переведення мешканців 40 житлових будинків на 

індивідуальне опалення. На ці цілі виділено більше 21 млн грн з бюджетів 

різних рівнів. За рахунок Програми соціального захисту населення 

Харківського району надано матеріальну допомогу 143 мешканцям на суму 

1,121 млн грн. Запроваджено районну програму відшкодування кредитних 

відсотків для населення, на реалізацію якої виділено 50,0 тис. грн. 

Протягом 2017 року в районі створено 5 ОСББ. Відтак, на сьогоднішній 

день на території району функціонує 82 об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків.  

За рахунок коштів районного бюджету в сумі 516,862 тис. грн. 

відремонтовано 3 житлові будинки ОСББ Будянської селищної та Липецької 

сільської рад.  

На виконання Закону України «Про особливості здійснення права 

власності в багатоквартирному будинку» крім ОСББ, в районі 

впроваджуються і нові форми управління будинками. Так, мешканцями 94 

житлових будинків обрано форму управління у вигляді управляючих 

компаній (Пісочинська та Будянська селищні ради). 

В минулому році введено в дію придбану, реконструйовану будівлю 

пожежного депо у сел. Буди, з нагоди чого управлінням ДНС отримано для 

роботи  сучасний  спеціальний пожежний автомобіль. 

Після реконструкції будівлі пожежного депо, проведено капітальний 

ремонт приміщень під три службові квартири для співробітників 

Харківського районного управління державної служби надзвичайних 

ситуацій.  
Виконано капітальний ремонт системи водопостачання будинку у        

сел. Докучаєвське, капітальні ремонти дільниць водопровідної мережі           

сел. Високий, с. Сороківка. Проведено заміну насосного обладнання на 
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об’єктах водопостачання у селищах Хорошеве, Безлюдівка та селах 

Борисівка, Циркуни, Тернова, Липці. 

У 2017 році було проведено капітальний ремонт самопливного 

каналізаційного колектора в сел. Васищеве. Замінено насосне обладнання на 

КНС у м. Мерефа, селищах Васищеве, Безлюдівка та   селі  Котляри. 

За рахунок бюджетних коштів в сумі 997,6 тис. грн проведено 

реконструкції мереж водовідведення ЦРЛ у  м. Мерефа.  

На насосне обладнання для систем водопостачання та водовідведення в 

2017 році витрачено 900 тис. грн.  

З метою економії природного газу на джерелах теплової енергії                             

КП «Комуненерго» у 2017 році проведено модернізацію існуючих 

твердопаливних котелень шляхом заміни пальників застарілого зразку на 

більш сучасні – факельні, проведено реконструкції котелень у сел. Високий, 

сел. Кутузівка та сел. Слобідське, укладено договір на будівництво блочно-

модульної твердопаливної котельні для опалення ЗОШ у с. Вільхівка. 

 

Дорожнє господарство 

 

На ремонт доріг Харківського району протягом 2017 року було 

виділено 53,2 млн. грн. бюджетних коштів. В тому числі: 

- з районного бюджету на капітальний та поточний ремонти доріг 

комунальної власності Південноміської, Бабаївської, Манченківської, 

Покотилівської, Хорошівської селищних, Вільхівської, Лук’янцівської сільських 

рад – 3,81 млн грн.; на поточний ремонт та експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення (на умовах 

співфінансування Службі автомобільних доріг у Харківській області) - 4,65 млн 

грн; 

- з бюджетів сільських, селищних, міських рад на капітальний та 

поточний ремонти доріг комунальної власності - 44,74 млн грн. 

 

Зайнятість населення 

 

 Протягом 2017 року на обліку у Харківському районному центрі 

зайнятості перебували 2079 безробітних громадян, що на 10 % менше за 

показники минулого року.  

Активними формами сприяння зайнятості охоплені 2500 безробітних, 

що на 4 % більше показника минулого року.  

Працевлаштовані за сприянням центру зайнятості 1242 безробітних, у 

тому числі: 

- 1 особа започаткувала власну справу шляхом отримання допомоги по 

безробіттю; 

- 38 осіб працевлаштовані на нові робочі місця з виплатою 

роботодавцям компенсації витрат; 

- 2 особи працевлаштовані з числа внутрішньо переміщених осіб за 

рахунок компенсації роботодавцям витрат на оплату праці. 

Професійне навчання проходили 464 безробітних. 
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794 безробітних прийняли участь у громадських та інших роботах 

тимчасового характеру, у тому числі за такими видами робіт, як благоустрій 

території населених пунктів. 

Протягом звітного періоду на обліку в центрі зайнятості перебували 

601 безробітних, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.  

З цієї категорії громадян: 

- працевлаштовані 365 осіб, з них 18 осіб на нові робочі місця з 

виплатою роботодавцям компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування;  

- проходили професійне навчання 166 особи; 

- брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 

338 осіб. 

Для підтримання конкурентоспроможності громадян на ринку праці 

видано ваучери для здобуття професійної освіти 4 особам віком старше 45 

років.  
В центрі зайнятості створено бізнес-консалтинговий центр, на базі 

якого спільно з представниками органів державної влади на громадських 
засадах організоване проведення безоплатних консультацій громадянам з 
питань організації та провадження підприємницької діяльності. Протягом 
звітного періоду такі консультації отримали 111 осіб. 

 

 Пенсійне забезпечення 

 

 На обліку в управлінні перебуває 51,5 тис. пенсіонерів Харківського 

району. 

План власних надходжень за 2017 рік виконано на 113,1 %, при плані     

3 млн 972 тис. грн надійшло 4 млн 491 тис. грн. 

 Заборгованість по виплаті пенсій відсутня.  

Витрати на виплату пенсій за 2017 рік становлять 1 млрд 128,5 млн грн, 

що на 144,2 млн грн більше, ніж за минулий рік. Середній розмір пенсії за 

грудень 2017 року склав 2305,8 грн, що на 602,73 грн, або на  

35,4 % більше, ніж за грудень 2016 року. 

У 2017 році 48671 пенсіонеру Харківського району було проведено 

перерахунки пенсій. У середньому доплата по перерахунку виплачена у сумі 

540,27 грн. 

 

  Соціальний захист населення 

 

 За статистичними даними заборгованість з виплати заробітної плати на 

підприємствах району зменшилась на 1276 тис. грн і станом на 01.01.2018 

склала 98,1 тис. грн, з них 12,4 тис. грн на економічно активних 

підприємствах.  

Протягом 2017 року проведено 49 засідань, в результаті проведених 

заходів підприємствами були погашені борги до бюджету та цільових фондів 

у сумі 2,12 млн грн.  
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 Рівень середньомісячної заробітної плати за ІІІ квартал 2017 року склав 

5162 грн, що перевищує цей показник за ІІІ квартал 2016 року на 1719 грн, 

або на 43,2%. 

 Станом на 01.01.18 року на обліку в управлінні соціального захисту 

населення знаходиться 34447 пенсіонерів пільгових категорій та 1356 осіб, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Протягом 2017 року загальна сума призначених пільг склала 29,8 млн 

грн, в т.ч.:- на житлово-комунальні послуги – 29 млн грн; 

- на послуги зв’язку та інші – 854,7 тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 року субсидією на оплату житлово-комунальних 

послуг користується 30701 сім’я, в т.ч.: автоматично подовжено 23808 сім’ям 

та 6893 сім’ї звернулось вперше за призначенням субсидії. Загальна сума 

призначених субсидій склала 288,2 млн грн. 

Субсидія на виплату готівки для придбання скрапленого газу та твердого 

палива призначена 540 сім’ям на суму 1,56 млн грн. 

За 2017 рік відповідно до законодавства призначено допомог 10219 

одержувачам на суму 200,54 млн грн. 

Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи, на обліку в управлінні перебувають 

2679 сімей, до складу яких входять 3898 осіб з дійсними довідками (1294 - 

особи працездатного віку, 802 – діти, 177 – інваліди, 1625 – пенсіонери).  

2171 сім’я отримує щомісячну адресну допомогу для покриття витрат 

на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. 

 

 Охорона здоров’я 

 

Річний план бюджетних асигнувань на 2017 рік по району становив         

156 млн 371,7 тис. грн.  

Для забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги  

передбачені витрати на медикаменти та харчування: по медикаментах 

вартість 1-го ліжко/дня склала 47,65 грн, по харчуванню – 16,93грн. 

На виконання програми «Туберкульоз» за 2017 рік видатки склали         

997,8 тис. грн (або 92,6% від плану). За аналогічний період 2016 року витрачено               

790,7 тис. грн.  

На виконання програми «Цукровий діабет» за 2017 рік видатки склали          

7,67 млн грн (або 96,7% від плану), обслуговано 2679 чоловік, виписано 18110 

рецептів.  

На виконання централізованих заходів з лікування онкологічних 

захворювань виділено 2,78 млн грн (або 92,8 % від плану),  обслуговано 837 

чоловік, виписано 1528 рецептів.  

        Закуплено 59 слухових апаратів на суму 190,275 тис. грн (або 97,5% від 

плану). 

         На придбання молочних сумішів для дітей з малозабезпечених сімей   

витрачено 369,5 тис. грн , харчування отримали 111 дітей.  
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         На медикаменти для пільгового контингенту витрачено 3 млн 181,3 тис. 

грн, всього 2274 чоловіка були забезпечені пільговими медикаментами, витрати 

на одного хворого склали 1399 грн.  

Пільговим зубопротезуванням забезпечені 169 чол. на суму 257,4 тис. 

грн.          

Реалізовано урядову програму «Доступні ліки» на суму 4,7 млн грн: 

ліки отримали 67377 осіб за 163294 рецептами. 

Для сталої роботи медичних закладів були проведені капітальні 

ремонти в амбулаторіях ЗПСМ міста Мерефа та селища Хорошеве. Поточні 

ремонти проведені в протитуберкульозному відділенні Мереф’янської ЦРЛ, 

амбулаторіях селищ Бабаї, Елітне, Пісочин, міста Південне. Взагалі на 

капітальні та поточні ремонти витрачено понад 6 млн грн. 

З метою забезпечення безперебійного та якісного функціонування 

медичних закладів району, підвищення рівня технічного оснащення закладів  на 

придбання медичного обладнання  з районного бюджету спрямовано 2 млн 424 

тис. грн:  

- для Мереф’янської ЦРЛ  придбано обладнання на суму 763,2 тис. грн; 

- для ЦПМСД – на суму 1 млн 660,6 тис. грн, в т.ч. чотири автомобілі 

на суму 896 тис. грн. 

Триває реалізація концепції реформування системи первинної медичної 

допомоги. Проведено реорганізацію Центрів первинної медико-санітарної 

допомоги: на їх базі утворені некомерційні комунальні підприємства – 5 

центрів первинної медичної допомоги Харківського району. 
 

Освіта 
 

Розвиток інфраструктури закладів освіти, створення умов для її 

якісного здобуття – одне з пріоритетних завдань районної влади. 

Дошкільна освіта 

Протягом 2017 року кількість груп у закладах дошкільної освіти району 

збільшилась на 2 та становить 128. Так, у грудні 2017 року розпочали роботу 

додаткові группи у Елітнянському ДНЗ та Хорошівському ДНЗ. Таким 

чином, відбулося зменшення показника чисельності дітей на 100 місцях зі 

127 до 126. 

Показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років, 

через систему ЗДО становить – 70%. Показник охоплення дітей відповідного 

віку всіма формами здобуття дошкільної освіти становить 97,7%.  

Велика увага приділяється охопленню дітей 5-річного віку дошкільною 

освітою. У районі мешкає 1396 дітей шостого року життя. Серед них 72,1% 

відвідує заклади дошкільної освіти. Охоплення дітей 5-річного віку різними 

формами здобуття дошкільної освіти становить 100% по району. 

 Загально-середня освіта 

У 2017/2018 навчальному році до навчання приступили 10719 учнів, з 

них –  1273 першокласники. 
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На підготовку закладів освіти до нового навчального та опалювального 

періоду 2017/2018 років витрачено понад 20 млн грн з бюджетів різних 

рівнів, а також позабюджетних коштів, що дорівнює торішнім показникам. 

На проведення ремонтних робіт витрачено 12 млн 587,75 тис. грн, за 

рахунок чого проведено ремонти приміщень, покрівель, систем опалення, 

облаштування теплих туалетів, ремонт котелень, а також заміну вікон на 

енергозберігаючі. 

На покращення матеріального стану закладів освіти (придбання 

спортивного інвентарю, меблів, комп’ютерної та мультимедійної техніки 

тощо) залучено 2 млн 765,2 тис. грн позабюджетних коштів. 

Завдяки участі громадських організацій району в обласному конкурсі 

міні-проектів розвитку територіальних громад «РАЗОМ В МАЙБУТНЄ», на 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, задіяно 876,6 тис. грн. 

бюджетних та позабюджетних коштів, виконано наступні роботи: 

- замінено на енергозберігаючі 73,2 м
2
 вікон в Слобожанській ЗОШ; 

- замінено лінолеум в рекреації ІІ поверху Південного ліцею; 

- замінено електрокотел в Яковлівській ЗОШ; 

- замінено систему опалення в Липецькому ДНЗ; 
- замінено на енергозберігаючі 58,08 м

2
 вікон та 15,12 м

2
 дверей вхідної 

групи у Покотилівському ДНЗ; 
- облаштовано витяжкою, столами з гігієнічним покриттям та стелажами 

харчоблок у Пісочинському ДНЗ № 1;  

- встановлено 3-стадійний водоочисник у Коротичанському ліцеї. 

З метою покращення соціально-економічного становища мешканців 

району відбулось урочисте відкриття Пісочинської ЗОШ «Мобіль», 

потужністю 640 місць. Вартість її будівництва склала 73 млн 969,4 тис. грн. У 

2017 році витрачено 39,7 млн грн з бюджетів усіх рівнів (28,9 млн грн – з 

державного, 4 млн грн – з обласного, 3 млн грн – з районного та 3,8 млн грн – 

з бюджету Пісочинської селищної ради). В новій школі створені умови для 

доступності до її приміщень маломобільних груп населення. На оснащення 

школи необхідним обладнанням, матеріалами, підручниками з районного 

бюджету витрачено більше 4 млн грн.  

Безкоштовним підвозом до місць навчання та роботи забезпечено 1127 

учнів та 123 вчителя. Шкільний автопарк налічує 18 транспортних засобів. У 

2017 році за рахунок коштів районного бюджету придбано 2 шкільні 

автобуси загальною вартістю 3,4 млн грн, які передані Південній ЗОШ № 2 

та Веселівській ЗОШ..  

На утримання шкільного автопарку (паливо, технічне обслуговування 

автобусів, ремонт, придбання запчастин тощо) в 2017 році витрачено понад     

2,5 млн грн коштів з районного бюджету. 

На початок 2018 року у системі освіті району налічується 1202 

персональних комп’ютерів.  

Протягом 2017 року до закладів освіти надійшло 254 одиниці 

комп’ютерної та мультимедійної техніки на загальну суму 3 млн 134,5 тис. 

грн.  
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Усі навчально-комп’ютерні комплекси, якими обладнані заклади освіти 

району, мають локальну мережу та підключені до мережі Інтернет.  

Також, у 2017 році у закладах освіти проведено заходи з пожежної 

безпеки, на які витрачено 775,3 тис. грн. 

У травні 2017 року 490 випускників отримали атестати про повну 

загальну середню освіту. 12 учнів отримали атестати з відзнакою, з них:                 

9 нагороджені за високі досягнення у навчанні «Золотими медалями» та                          

3 учнів – за досягнення у навчанні «Срібними медалями». 

Переможцями обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів стали 19 учнів закладів загальної середньої освіти 

району, обласного етапу конкурсу-захсту Малої академії наук України – 15 

учнів. 

Переможцями обласної тематичної відкритої виставки ефективного 

педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» стали колективи 

Височанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Покотилівського ліцею «Промінь», 

Циркунівського ДНЗ.   

Команда старшокласників – лідерів учнівського самоврядування 

закладів загальної середньої освіти Харківського району виборола І місце в 

обласному фестивалі «Лідер року». 

 
 Культура 
 

Централізована бібліотечна система району (ЦБС) на початок 2018 

року складається з Центральної районної бібліотеки та 36 філій. В районі 

збережена мережа клубних закладів у кількості 33 об’єкти, 5 шкіл 

естетичного виховання, 9 громадських музеїв. 

В закладах культури проводилася робота з поліпшення матеріально – 

технічної бази, на  ремонтні роботи з районного бюджету виділено                         

1,043 млн грн. 

Придбано меблів, вогнегасників на суму 210,5 тис. грн. Книжковий 

фонд  бібліотек поповнено на суму 343 тис. грн. Комп’ютеризовано 

Хорошівську бібліотеку та підключено її до мережі Іnternet. 

Освіту у школах естетичного виховання отримують 546 учнів. 

Після ремонту відкрито першу в області етнобібліотеку у с. Борщова, 

де створено експозицію, присвячену Борису Грінченку – видатному 

українському письменнику, перекладачу, громадському діячу, яка включена 

до мережі туристичних маршрутів району.  

Проведено капітальний ремонт Будинку культури у сел. Хорошеве: 

впорядковано прилеглу територію, облаштовано глядацьку залу. На ці заходи 

з державного бюджету виділено понад 2,2 млн грн та 1,6 млн грн - з 

районного бюджету. У селі Нескучне відбулося відкриття культурно – 

інформаційного центру «Родина Бенуа – Лансере – Серебрякових», 

оздоблено Криницю здоров’я. За участі вихованців шкіл естетичного 

виховання та студій образотворчого мистецтва, малого оркестру Харківської 

філармонії, учасників творчих колективів району проведено перший творчій 

пленер, присвячений пам’яті З. Серебрякової. 
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У Будинку культури сел. Буди в рамках урочистостей до Дня 

Конституції України презентовано відновлений та встановлений у історико-

краєзнавчому музеї камін, виготовленого у 1888 році на фаянсовій фабриці 

Матвія Кузнєцова, що має історичну та унікальну художню цінність; 

організовано виставку  місцевого художника Олексія Романова;  проведено 

майстер – клас Будянського розпису. 

У 1609 культурно - масових заходах, що проводилися протягом року у 

будинках культури, клубах, культурологічних центрах взяли участь понад 

184081 чоловік, з них дітей і підлітків – 99769 чоловік. 

Протягом 2017 року проводилася інвентаризація та паспортизація 

пам’яток культурної спадщини, підписано 73 охоронні зобов’язання.  

У сел. Манченки відбулося відкриття Стел пам’яті загиблим воїнам під 

час Другої світової війни. Проведено ремонт та улаштування пам’ятника 

«Гармата». 

Традиційно масово та на високому організаційному рівні проведені            

ІІ відкритий фестиваль аматорських театрів ім. Віктора Гужви «В кулісах 

душі» (сел. Пісочин), Обласний культурно – мистецький захід «Сад пісень 

Сковороди» (сел. Бабаї). 

 Протягом 2017 року аматорські колективи та виконавці Харківського 

району приймали участь в обласних та регіональних культурно - мистецьких 

конкурсах, виставках, заходах: «Харківщина туристична»,  «Гетьманська 

слава» (сел. Коломак), Національному Сорочинському ярмарку, Великому 

Слобожанському  ярмарку та інших, за результатами отримали відзнаки та 

дипломи у різних номінаціях. 

У минулому році почесне звання «народний» присвоєно вокальному 

ансамблю «Сузір’я» (сел. Безлюдівка), звання «зразковий» присвоєно 

хореографічним колективам «Let’s dance!» (с. Веселе) та «Грація»                       

(сел. Елітне). 

 

 Соціально-правовий захист дітей. Робота з сім’ями   

 

Особливої уваги з боку держави потребують такі категорії дітей, як 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти, які перебувають 

у складних життєвих обставинах.  

Протягом року здійснювався контроль за діяльністю 6 ДБСТ, в яких 

виховуються 50 дітей та 6 осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, із них: 45 вихованців (7 дітей-сиріт та 38 дітей, 

позбавлених батьківського піклування). 

Також під наглядом перебуває діяльність 7 прийомних сімей, в яких 

виховуються 22 дитини, із них: 15 прийомних дітей (4 дитини-сироти та 11 

дітей, позбавлених батьківського піклування). 

Протягом 2017 року в районі 31 дитині надано статус дитини-сироти, 

дитини, позбавленої батьківського піклування, із них: усиновлено 

громадянами України 1 дитину, влаштовано під опіку, піклування 23 дітей, 5 

дітей влаштовано до ДБСТ, 1 дитина влаштована до ПС, 1 дитина 

влаштована до державного закладу.  
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 На обліку перебуває 1586 сімей, в яких виховується 2026 дітей. Під 

соціальним супроводом знаходиться 213 сімей, у яких виховується 344 

дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги. 

 Для вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування за рахунок субвенції з державного 

бюджету у розмірі 4,401 млн грн та 160 тис. грн з бюджету Пісочинської 

селищної ради придбано соціальне житло: 4 квартири та 1 житловий будинок 

(таунхаус) у сел. Пісочин.   

 Впродовж 2017 року реалізовувалися Програма з реалізації Конвенції 

ООН про права дитини на 2017-2021 роки у Харківському районі та 

Комплексна програма розвитку соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді в 

Харківському районі на 2014-2018 роки, на виконання яких використано 

відповідно 54,850 тис. грн та 38,960 тис. грн. 

 З метою проведення інфораційно-профілактичної та консультаційної 

роботи в сім’ях здійснено  269 виїздів, роботою охоплено 4754 осіб. 

  

 Робота з молоддю 

 

На реалізацію заходів Програми «Молодь України» витрачено 44 тис. 

грн. 

Згідно плану заходів зазначеної програми, з метою підвищення 

громадянської свідомості молоді, готовності до виконання обов’язку щодо 

захисту незалежності та територіальної цілісності України було проведено 

вишкіл-гру «Вогневий рубіж», проведена патріотично-виховна акція, 

присвячена Дню вишиванки, проведено освітньо-виховний семінар, 

присвячений Дню пам’яті жертв Голодомору. 

 В районі діє Школа волонтерів, яка об’єднує 11 загальноосвітніх шкіл 

Харківського району. Учні шкіл тісно співпрацюють з волонтерами – 

ветеранами Другої світової війни.  

В рамках проведення культурно-мистецького заходу «Сад пісень 

Сковороди» проведено благодійну акцію «Відновимо джерело Сковороди».  

З метою виховання почуття шани та поваги до державної символіки, з 

нагоди відзначення Дня Державного Прапора було проведено флешмоб за 

участю молоді району. 

Протягом 2017 року продовжувалася робота із залучення дітей та 

молоді до художньої творчості. Було створено нові художні колективи у 

селищах Коротич (вокальний), Слобідське (хореографічний), Пісочин 

(хоровий), Хорошеве (театральний), селах Мала Рогань (бісероплетіння), 

Тернова (вокальний, хореографічний), Глибоке (хореографічний, вокально – 

інструментальний). 
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 Оздоровлення та відпочинок дітей 

 

 Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення 

держави до проблем підростаючого покоління. Тому, саме стан справ у цій 

сфері викликає постійну турботу з боку райдержадміністрації. 

Всього відпочинком та оздоровленням охоплено 17105 дітей, з них 

пільгового контингенту 8123 дитини. 

Безкоштовним відпочинком та оздоровленням охоплено 4156 дітей 

(2016 р. - 3860 дітей). 

На організацію процесу оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році з 

районного бюджету та місцевих бюджетів було виділено 4,93 млн грн, в т.ч.  

з районного бюджету -  3,399 млн грн. 

 Відпочинок дітей шкільного віку було організовано у 42 таборах з 

денним перебуванням, що функціонували на базі 38 загальноосвітніх 

навчальних закладів, 4 дитячо-юнацьких спортивних школах. За бюджетні 

кошти відпочинком охоплено 3109 учнів. 

 За кошти районного та місцевих бюджетів було придбано 609 путівок 

до оздоровчих закладів, які функціонували на території Харківського району: 

«Лісова галявина» (сел. Високий), «Ромашка» (сел. Васищеве), а також за 

його межами: «Северянін» (с. Кирилівка), «Ювілейний» (м. Приморськ), 

«Аіст» (м. Бердянськ).  

 На І зміну до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Лісова 

галявина» традиційно було запрошено 10 дітей, які проживають у зоні АТО 

(м. Попасна, Луганської області).  

 У 2017 році від Харківської обласної державної адміністрації район 

отримав 438 путівок для дітей пільгових категорій, які відпочили у 

оздоровчих закладах міст Одеса, Київ, Скадовськ, Белгород-Дністровський, 

Бердянськ та селах Славське, Богатир.  

Всього безкоштовні путівки для оздоровлення отримало 1047 дітей 

Харківського району. 

 За підсумками рейтингової оцінки серед районів та міст Харківської 

області за показниками оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році 

Харківський район посів І місце. 

 

Фізична культура та спорт 

 

У 2017 році у Харківському районі проведена значна робота щодо 

розширення мережі спортивної бази району та зміцнення її матеріально-

технічного стану. В районі діє 1 стадіон, 39 футбольних полів, 130 

спортивних майданчиків (у т.ч. 35 з тренажерним покриттям), 34 

приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, 37 спортивних залів, 

баскетбольний та 2 футбольні майданчики із штучним покриттям.  
За кошти районного бюджету (122,9 тис. грн) встановлено 4 

майданчика з гімнастичним обладнанням та спортивний комплекс для занять 
варкаутом у селах Вільхівка, Лук’янці та селищі Березівка. Придбані 
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майданчики планується встановити навесні 2018 року у селах Глибоке та 
Липці. 

На капітальний ремонт та облаштування футбольного поля у с. Липці з 
районного бюджету використано 500 тис. грн. 

У м. Південному за кошти державного та  місцевого бюджетів (920 тис. грн 

та 131,7 тис. грн відповідно) побудовано спортивний майданчик із штучним 

покриттям.  
У сел. Пісочин за рахунок співфінансування державного та місцевого 

бюджетів наприкінці 2017 року розпочато будівництво спортивного 
майданчика із штучним покриттям кошторисною вартістю 1,495 млн грн.   

Також, наприкінці 2017 року завершено будівництво фізкультурно-

оздоровчого комплексу у сел. Пісочин, кошторисна вартість об’єкту склала          

24 млн 42,5 тис. грн, в тому числі співфінансування з районного бюджету                   

- 1 млн грн. Заклад оснащено сучасним обладнанням, у січні 2018 року відбулось 

урочисте відкриття. 
У спортивних залах району проведені змагання чемпіонату Дитячої 

футбольної ліги району з міні-футболу у чотирьох вікових групах серед 
хлопців, в яких взяли участь 57 команд. В дні літніх канікул відбулися 
фестивалі дитячого футболу до різноманітних святкових дат. 

Масово пройшли чемпіонати району з баскетболу, волейболу та 
футболу за участю 6, 14 та 30 команд відповідно, першість району серед 
ветеранів з футболу за участю 8 команд та чемпіонат району з настільного 
тенісу серед чоловіків та жінок. 

Велика увага приділяється підготовці та участі спортсменів району в 
обласних та Всеукраїнських змаганнях. 

У Спартакіаді області з видів спорту серед районів і міст Харківської 
області на Кубок голови Харківської обласної державної адміністрації збірна 
команда Харківського району посіла І місце. 

У Спартакіаді області з масових видів спорту збірна команда 
Харківського району посіла ІІ місце.  

 Вихованки ДЮСШ «Колос» Деха Ірина майстер спорту України 

міжнародного класу стала чемпіонкою Універсіади з важкої атлетики 2017 року, а 

Макар Дар’я зайняла І місце у Всеукраїнському турнірі з вільної боротьби серед 

юнаків та дівчат.  

Футбольний клуб «Маяк» с. Глибоке став переможцем Кубку чемпіонів 

Харківської області з футболу.  

 

Безпека та правопорядок 

 

Харківським об’єднаним районним військовим комісаріатом протягом 

2017 року тричі проводилися призови на строкову військову службу 

громадян до лав Збройних Сил України, Національної гвардії України та 

Державної спеціальної служби транспорту: всього на військову службу за рік 

призвано 92 особи. 

З метою стабілізації криміногенної ситуації на території району 

райдержадміністрацією спільно з Харківськім відділом поліції ГУ НП в 

Харківській області реалізовувалася Комплексна програма профілактики 
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злочинності на території Харківського району на 2016-2020 роки, в межах 

якої здійснювався аналіз стану правопорядку, усунення факторів, що 

сприяють загостренню криміногенної ситуації, надавалася методична, 

практична та фінансова ( 350 тис. грн) підтримка відділу поліції ГУ НП в 

Харківській області. 

В районі реалізується  Програма територіальної оборони Харківського 

району на 2017-2018 роки. 

 

 Звітний рік був непростим, та, водночас, і продуктивно напруженим. У 

результаті забезпечено своєчасно усі соціальні виплати, хоча й незначне та 

збільшення заробітних плат і пенсій, забезпечено фінансування 

першочергових статей видатків. При цьому досягнуто позитивну динаміку 

практично по кожному напрямку нашої роботи, відновлено роботу та 

відкрито низку соціально-важливих об’єктів, реалізовані районні програми, 

ми взяли участь у масштабних державних та обласних проектах. Підтримка 

державної та обласної влади, розуміння ситуації та злагоджена співпраця з 

районною радою, плідна робота з місцевими радами району стали запорукою 

успіхів минулого року та дають впевненість, що усі плани 2018 року ми 

також успішно разом реалізуємо. 
 

 


