
Публічний звіт голови Сахновщинської районної державної 

адміністрації за 2017 рік 

 

Сахновщинська районна державна адміністрація у своїй роботі 

керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні 

адміністрації», Регламентом роботи Сахновщинської районної державної 

адміністрації та іншими законодавчими актами.  

Робота районної державної адміністрації у звітному періоді була 

спрямована на системне забезпечення соціально-економічного розвитку 

району, реалізацію комплексу організаційних та практичних заходів щодо 

виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, 

розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації.  

Пріоритетними напрямками районної державної адміністрації є 

підвищення рівня життя населення на основі зростання його доходів, 

збільшення рівня зайнятості, стабільності соціального захисту громадян; 

забезпечення якісних структурних зрушень у реальному секторі економіки; 

активне сприяння розвитку підприємництва та зміцнення його позицій в 

економіці; подальша розбудова інфраструктури підтримки бізнесу; реалізація 

ефективної регуляторної політики; посилення інвестиційної привабливості 

району шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату та 

ефективних стимулів для інвесторів; збільшення обсягу інвестицій у 

стратегічні пріоритети економічного розвитку; поліпшення умов 

життєдіяльності громадян на основі забезпечення широкого доступу 

населення до якісної освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг.  

З метою здійснення основних галузевих повноважень у структурі 

районної державної адміністрації утворені відповідні управління та відділи.  
 

Виконання програми соціально-економічного розвитку за 2017 рік 
 

Агропромисловий розвиток 

Основною галуззю економіки Сахновщинського району є сільське 

господарство. 

За 2017 рік валової продукції сільського господарства по всіх 

категоріях господарств  вироблено на 526,9 млн.грн., що на 78,0 млн.грн. 

менше, ніж було передбачено Програмою економічного і соціального 

розвитку, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 241,8 

млн.грн., що менше запланованого показника на 48,8 млн.грн..  

Індекс обсягу валової продукції сільськогосподарського виробництва за 

2017 рік склав 86,2% .  

Обсяги виробництва продукції рослинництва зменшилися на 11,2% в 

порівнянні з плановими показниками Програми та на  12,4% проти факту 

2016 року і складають 429,7 млн.грн.. Індекс обсягу валової продукції 

рослинництва за 2017 рік склав 87,6% .  

 Обсяги виробництва продукції тваринництва зменшилися на 19,7% 

проти планових показників та на 19,5% в порівнянні з 2016 роком і 



становлять 97,2 млн.грн.. Індекс обсягу валової продукції тваринництва за 

2017 рік склав 80,5% .  

У 2017 році   зібрано 191,8 тис. тонн зерна, що  становить    88,9% в 

порівнянні з  2016 роком,   урожайність склала 37,5 ц/га, в тому числі озимої 

пшениці зібрано 89,8 тис. тонн або 131,3% до показників минулого року; 

ярого ячменю – 46,7 тис.тонн, що майже на рівні 2016 року; кукурудзи на 

зерно зібрано 49,6 тис.тонн, або 55% до показників минулого року.  

Цукрового буряку при урожайності 276 ц/га зібрано 20,1 тис.тонн, що 

на 8,0 тис.тонн, або 28,5%, менше проти 2016 року і 76,4% до планових 

показників.  

Соняшнику отримано 56,7 тис. тонн, або 78,5% до 2016 року при 

урожайності 23,0 ц/га і 80,9% до прогнозних показників Програми на 2017 

рік. 

У звітному році спостерігалися негативні тенденції у галузі 

тваринництва. Поголів’я ВРХ станом на 01.01.2018 року налічує 3249 голів, 

що на 410 голів, або 11,2%, менше у порівнянні з 01.01.2017 роком. 

Чисельність свиней зменшилася на 35,5% і становить 1121 голів.  

Валовий  надій молока по сільськогосподарських підприємствах 

району у 2017 році становить 7,1 тис.тонн, що на 1,2 тис.тонн, або на 14,4%, 

менше до показника минулого року та на 16,5% менше планових показників 

Програми.  

Надій на одну корову складає 5852 кг, що на 690 кг більше в порівнянні 

з 2017 роком.  

 

Основними причинами зменшення валової продукції сільського 

господарства є:  

- погодні умови, а саме: аномально посушливий період з травня по 

вересень 2017 року, що призвело до зменшення урожайності культур;  

- значне зменшення поголів’я ВРХ та свиней по 

сільськогосподарських підприємствах.  

 

Сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими 

господарствами району станом на 01.01.2018 року виплачено орендної 

плати за земельні паї на суму 86,2 млн. грн., що становить 100% від 

загальної нарахованої суми і на 29,4 млн. грн., або 51,8%, більше в 

порівнянні з минулим роком, в тому числі виплачено грошима 77,5 млн.грн., 

продукцією та послугами – 8,7 млн.грн.. 

У порівнянні з 2016 роком досягнуто збільшення середнього розміру 

плати за 1 гектар орендованої землі, відповідно до укладених договорів, на 

683 грн. або на 51,6%. Цей показник склав 2007 грн., тоді як по області - 2138 

грн.. 

Розмір плати за оренду земельних часток (паїв) у середньому по району 

становить 6,9%, по області - 6,6% від вартості земельної ділянки (у 2016 році 

цей показник становив 5,2 %). 



За 2017 рік сільгосптоваровиробниками придбано 81 одиницю 

сільськогосподарської техніки на суму 49,6 млн.грн. (у 2016р. – 32 одиниці 

на суму 45,0 млн.грн.). 

Середньомісячна заробітна плата по сільськогосподарських 

підприємствах району за звітний рік склала 6370 грн., що на 2422 грн., або на 

61,3%, більше ніж було у 2016 році.  

Бюджет району 

Запорука успішного розвитку району - наповнений бюджет. Тому 

основні зусилля були спрямовані на збільшення його обсягу в порівнянні з 

минулими роками. За 2017 рік до зведеного бюджету району надійшло без 

урахування трансфертів 73288,4 тис. грн., або 106,8% до затверджених 

планових показників, перевиконання становило 4686,3 тис. грн.. У порівнянні зі 

звітним періодом 2016 року надходження збільшилися на 19774,2  тис.грн..  

Основними бюджетоутворюючими джерелами за надходженнями  до 

зведеного бюджету району є: податок та збір на доходи фізичних осіб, 

який займає 47% в сумі надходжень загального фонду зведеного бюджету 

району і виконаний на 103,4%, податок на майно (податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за 

землю), який займає 29,1% в сумі надходжень загального фонду зведеного 

бюджету району і виконаний на 111,1%, єдиний податок (18,7%) – 

виконання становить 107,0%,   в тому числі єдиний податок з 

сільськогосподарських виробників забезпечений у виконанні  на 106,3%.  

Видаткова частина бюджету по загальному фонду виконана на 97,1 % 

до затверджених зі змінами показників і складає 215674,0 тис. грн., що на 

69935,9 тис.грн., або 48,0%, більше ніж було у 2016 році. 

За 2017 рік ми забезпечили виплату заробітної плати працівникам 

бюджетних установ та розрахунки за спожиті енергоносії в повному обсязі.  

Значну суму коштів, а саме 10473,7 тис.грн. (по загальному і 

спеціальному фондах) -  надали районному бюджету у вигляді субвенцій 

сільські та селищна ради, що на 5110,2 тис.грн. більше проти 2016 року. 

Найбільший вклад зробили: Дар-Надеждинська сільська рада (+1699,5 

тис.грн.), Олійниківська сільська рада (+1339,0 тис.грн.), Лигівська (+1200,8 

тис.грн.), Шевченківська (+1107,2 тис.грн.), Новочернещинська (+964,6 

тис.грн.), Сахновщинська селищна (+726,5 тис.грн.), Новоолександрівська 

(+417,6 тис.грн.) сільська рада.  

Субвенція надавалася для вирішення нагальних питань у галузях 

освіти,  охорони здоров’я, культури.  

 

Інвестиційна діяльність 

Провівши аналіз виконання планових завдань Програми в частині 

капітальних вкладень, можна відмітити, що не всі завдання вдалося 

вирішити.  

Що зроблено: 

Завершена реалізація Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» по 3 об’єктах (Багаточернещинська ЗОШ I-III ст., 



Дубовогрядська ЗОШ I-III ст. та Гришівський ФП). У 2017 році надійшов II 

транш ПРООН в сумі 86019 грн.. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України   від 11 травня 2017р. 

№310-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» виділено 920,00 тис.грн. на 

фінансування об’єкту «Влаштування спортивного майданчика по пров. 

Поштовому в смт.Сахновщина Харківської області». Профінансовано в 

повному обсязі,  співфінансування селищного бюджету склало 51,8 тис.грн.. 

Роботи проведені. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України   від 12 липня 2017р. 

№463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» виділено 800,00 тис.грн. на 

фінансування об’єкту «Капітальний ремонт із застосуванням 

енергозберігаючих заходів по заміні вікон та дверей у Сахновщинській ЗОШ 

№2 I-III ст., за адресою: Харківська область,  Сахновщинський район, смт 

Сахновщина, вул. Остапченка, 40а», 500,00 тис.грн. на фінансування об’єкту 

«Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих заходів по заміні 

вікон та дверей у Сахновщинській гімназії, за адресою: Харківська область,  

Сахновщинський район, смт Сахновщина, вул. Полтавська, 14», 200,00 

тис.грн. для ремонту харчоблоку Сугарівського дошкільного навчального  

закладу (ясла-садок) Сахновщинської районної ради Харківської області. 

Рішенням ХХIII сесії Сахновщинської районної ради VІІ скликання від 

08.08.2017р. затверджене співфінансування даних об’єктів з районного 

бюджету в сумі 24,00 тис.грн. та 15,00 тис.грн.. З селищного бюджету 

виділено 98,17 тис.грн..  Роботи проведені, кошти використані.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України   від 06 грудня 2017р. 

№861-р з державного бюджету виділено нашому району 741,00 тис.грн. на 

фінансування:  

- придбання предметів та обладнання довгострокового користування 

(столи для настільного тенісу) для відділу освіти Сахновщинської районної 

державної адміністрації (Сахновщинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 

Огіївському НВК та ДЮКФП «Олімп») - 47,00 тис.грн. (співфінансування з 

районного бюджету – 1410 грн.),  

- придбання предметів та обладнання довгострокового користування 

(стіл для настільного тенісу) для Сахновщинського районного Будинку 

культури – 24,00 тис.грн. (співфінансування з районного бюджету – 720 грн.), 

- придбання спецтехніки (трактор “Білорус - 82.1” з відвалом, щіткою 

та навантажувачем) для Сахновщинської селищної ради – 670,00 тис.грн. 

(співфінансування з селищного бюджету – 24200 грн.).  

Кошти використані в повному обсязі.  

За результатами обласного конкурсу міні-проектів «Разом в 

майбутнє» на 2017 рік визначені переможцями 16 міні-проектів (2016 р. – 

9). Загальний обсяг фінансування міні-проектів – 1571,103 (2016р. - 1001,691) 

тис.грн.. Сума субвенції району з обласного бюджету визначена у розмірі 



785,551 тис.грн., з них 620,557 тис.грн. - субвенція загального фонду, 

164,994 тис.грн. - субвенція спеціального фонду. З районного бюджету 

виділено на співфінансування 183,26 тис.грн., з селищного і сільських 

бюджетів – 517,39 тис.грн.. Кошти освоєні в повному обсязі.  

Рішенням Харківської обласної ради від 23 лютого 2017 року №392-VII  

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 грудня 2016 року №330-

VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього» виділено 

кошти  районному бюджету Сахновщинського району на об'єкт «Капітальний 

ремонт системи водопостачання в с. Дубові Гряди  Сахновщинського району 

Харківської області» в сумі  2973,74 тис.грн.. Розпорядником коштів 

визначений Департамент житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації. За 2017 рік 

освоєно 2973,40 тис.грн.. 

Рішенням вищезазначеної сесії обласної ради виділено 1650,00 тис.грн. 

на придбання асенізаційної вакуумної машини за рахунок коштів обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища. Сахновщинська 

селищна рада провела торги і  придбала асенізаційну машину вартістю 

1638,00 тис.грн.. 

На виконання заходів обласної програми розвитку освіти «Новий 

освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки виділена інша субвенція 

нашому району в сумі 721,15 тис.грн. на оснащення навчальних кабінетів 

математики та біології обладнанням. Відділом освіти придбано три сучасних 

кабінети: 

- кабінет біології у Сахновщинську ЗОШ  І-ІІІ ступенів №2; 

- кабінети математики у Лигівський та Олійниківський НВК.  

Рішенням Харківської обласної ради від 31 серпня 2017 року №513-VII  

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 грудня 2016 року №330-

VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього» виділені кошти  

районному бюджету Сахновщинського району в сумі 500,00 тис.грн. на 

капітальний ремонт будівлі Сахновщинського районного Будинку культури 

за рахунок іншої субвенції місцевим бюджетам області та 1800,00 тис.грн. на 

капітальний ремонт будівлі клубу з благоустроєм прилеглої території по вул. 

Поштова, 10 в селі Сугарівське (розпорядник коштів – Департамент 

капітального будівництва ХОДА) (на виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Харківської області на 2017 рік). Кошти освоєні 

відповідно 500,00 тис.грн. та 1549,80 тис.грн.. 

 З районного бюджету: 

- за рахунок вільних залишків коштів виділено 500,00 тис.грн. на 

проведення капітального ремонту будівлі районного будинку культури. 

Освоєно коштів в сумі 442,28 тис.грн.; 

- 103,00 тис.грн. на ремонт приміщення хореографічного класу в 

будівлі районного Будинку культури; 

- 449,13 тис.грн. на придбання обладнання для КЗОЗ «Сахновщинська 

ЦРЛ»; 

За рахунок бюджетів сільських та селищної рад:  



- Дар-Надеждинська сільська рада реалізувала проект 

«Водопостачання вул.Дружби в селі Дар-Надежда Дар-Надеждинської 

сільської ради Сахновщинського району Харківської області» (Касові 

видатки склали 851,15 тис.грн.) та проект «Капітальний ремонт будівлі ФАП 

по вул.Шкільна, 16 в с.Гришівка» на 151,86 тис.грн.; 

- Новоолександрівська сільська рада реалізувала проект «Капітальний 

ремонт даху будівлі сільського будинку культури по вул. Чкалова, 29 в с. 

Новоолександрівка». Касові видатки склали 955,65 тис.грн.; 

- За рахунок коштів бюджету Сахновщинської селищної ради 

виконано капітальний ремонт дороги комунальної власності по 

вул.Полтавська  в смт Сахновщина на суму 745,05 тис.грн., капітальний 

ремонт дороги вул.Тарасів Шлях в смт Сахновщина на суму 1284,91 тис.грн.. 

 

 

 

Голова Сахновщинської 

районної державної адміністрації      І.І. Котула 

 
Сіденко С.В., 3-11-48 

Роденко Ю.В., 3-15-81 

 


