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РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НИКИТЧЕНКА М.А.
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗА 2017 РІК
Підводячи підсумки діяльності Печенізької районної державної
адміністрації за 2017 рік необхідно відмітити, що робота
райдержадміністрації у звітному періоді спрямовувалася на
забезпечення збалансованого соціально – економічного розвитку
району, ефективного використання наявних природних, трудових та
фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів у
пріоритетні галузі економіки, вирішення актуальних проблем
життєдіяльності району, поліпшенню добробуту та соціального захисту
населення.
Основні напрями роботи Печенізької районної державної
адміністрації ґрунтуються на принципах втілення в життя реформ,
ініційованих Президентом України та урядом.
Для реалізації роботи Печенізькою районною державною
адміністрацією були розроблені та діють районні програми.
Фінансовий ресурс району дає можливість фінансування усіх
прийнятих районних програм, що в свою чергу дозволяє забезпечити їх
виконання.
В цілому, впевнено можемо сказати, що у 2017 році завдяки
плановій
та
системній
роботі
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, у взаємодії з депутатським корпусом Печенізької
районної ради, головами селищної, сільських рад, активним діалогам з
керівниками підприємств, установ, організацій району, представниками
бізнесу, аграріями, громадськістю було досягнуто змін практично в усіх
галузях життєдіяльності району та закладено фундамент для розвитку і
перетворень у 2018 році.
Якісною характеристикою виконання програми економічного і
соціального розвитку є виконання бюджету району.
В цілому надходження до бюджетів усіх рівнів за 2017 рік склали
109 мільйонів 803 тисячі 400 гривень, що на 33 мільйони 11 тисяч 800
гривень, більше ніж в 2016 році.
Виконання по доходах загального фонду (без урахування
трансфертів) 29 мільйонів 337 тисяч 500 гривень при плані 24
мільйони 927 тисяч 900 гривень або 117,7 % виконання до
затвердженого плану з урахуванням змін на 2017 рік.
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Ключовим
джерелом
формування фінансових
ресурсів
зосереджених в бюджеті району є податок та збір на доходи фізичних
осіб.
Крім того, наповненню дохідної частини бюджетів району
сприятиме ліквідація заявленого податкового боргу, який за
оперативними даними Чугуївської ОДПІ станом на 01 січня 2018 року
становить 2954,4 тис. грн. В порівнянні з початком минулого року він
збільшився на 1509,3 тис. грн. (01.01.2017 р. – 1445,1 тис. грн.).
Я хотів би особливо наголосити на тому, що ми ще не повністю
використали свої можливості по наповненню бюджету по такій статті, як
плата за землю, прибутковий податок з громадян.
З метою підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів та забезпечення стабільності роботи бюджетної сфери
розроблено ряд заходів щодо наповнення бюджету, використання
додаткових джерел, в т.ч. за рахунок передачі субвенцій, детінізації
економіки, економного і раціонального використання бюджетних
коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.
Основним та важливим видом діяльності в економічному,
соціальному та культурному розвитку території є залучення коштів із
різних бюджетів, а також позабюджетних коштів. Вже два роки поспіль
Печенізький район бере активну участь у обласному конкурсі мініпроектів «Разом в майбутнє».
Протягом 2017 року було реалізовано 8 проектів на загальну
суму 1 млн. 203 тис. 058 грн. Проекти були реалізовані у сферах:
освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства,
культури, спорту та соціальних послуг.
В Печенізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів ім.
Г.Семирадського, реалізовано проект під назвою «Спорт протягом
життя». Завдяки реалізації даного проекту в спортивному залі школи
замінено вікна.
Всановлено майданчик для занять вуличними видами спорту.
Street Workout- дуже популярний і в наш час корисний вид спорту.
Здійснено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в
територіальному центрі непрацездатних громадян, в сільському клубі с.
Новий Бурлук та сільській бібліотеці с. П’ятницьке.
Встановлено котел та замінено дерев’яні вікна і двері на
енергозберігаючі у будівлі водонасосної станції в селищі Печеніги.
В Печенізькому районному Будинку культури реалізовано мініпроект «Хай барвами засяє сцена» по придбанню та установці
апаратури для освітлення сцени.
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В діагностичній лабораторії встановлено спеціальні витяжки,
каналізаційні мережі, вентиляційні шахти.
В 2017 році в економіці району досягнуто позитивної тенденції в
промисловій галузі.
В районі активно здійснюють діяльність три промислових
підприємства: Приватне акціонерне товариство «Фінпрофіль»,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Берест» та Товариство з
обмеженою відповідальністю «Рембудпобут», які забезпечили
інвестиційну привабливість, конкурентоспроможність продукції на
внутрішньому та зовнішньому ринках.
У січні–листопаді 2017 року підприємствами району реалізовано
промислової продукції на 100,6 млн. грн., що більше на 37,8 млн. грн. в
порівняно з минулим роком.
Основними видами їх діяльності є виробництво профілюючого
обладнання та деревообробка.
Промислова продукція підприємства ПрАТ «Фінпрофіль»
реалізується не лише в Україні, а й за її межами. Асортимент продукції,
що експортувався підприємством «Фінпрофіль» складає: стан для
виготовлення профілю з числовим програмним керуванням, запасні
частини до стану згинального, верстат для виготовлення виробів з
дроту, механічні пристрої для обробки металів. Країни – експортери:
Казахстан, Грузія, Фінляндія, Естонія, Румунія.
Імпортні надходження були з США - машина для виготовлення
жолобу.
З метою організаційних форм надання послуг та взаємодії
влади і громади, виконання вимог Закону України «Про
адміністративні послуги» в частині вжиття заходів зі створення
Центрів надання адміністративних послуг, з 2013 року у районі
створений та діє Центр надання адміністративних послуг при
райдержадміністрації.
Кількість відвідувачів ЦНАПу в середньому за місяць в 2017
склала 300 осіб.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр
надання адміністративних послуг постійно збільшується. За минулий
рік жителям району та області надано 3004 адміністративних послуг, а
саме:
- 224 послуг пов’язані з оформленням та видачею паспорта
громадянам України при досягнення ними 16 років, вклеювання
фотокартки до паспорту громадянина України при досягнення 25-ти та
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45-ти річного віку, послуг пов’язаних зі зміною прізвища у разі шлюбу
чи розлучення, втратою та пошкодження;
- 1466 послуг пов’язаних з земельними питаннями;
- видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки –
31.
З квітня 2016 року надаються послуги з державної реєстрації
права власності на нерухоме майно, внесення змін до записів
Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки
допущеної з вини заявника, та державного реєстратора, оренда
земельної ділянки, державна реєстрація обтяження.
Загалом громадянам та представникам бізнесу Печенізького
району у 2017 році було доступно близько 60 адміністративних послуг.
В сфері споживчого ринку товарів та послуг торгова мережа
налічує 60 магазинів, 15 одиниць ресторанного господарства, 17
кіосків, ринок та інша пересувна торгівля. Побутові послуги в районі
надають 59 фізичних осіб. В населених пунктах району, де відсутня
мережа стаціонарних підприємств торгівлі таких, як села Ганнівка,
Гуслівка, Гарашківка, обслуговування населення здійснюється виїзною
торгівлею - два рази на тиждень, що в свою чергу неповністю
задовольняє потреби населення.
Протягом 2017 року на ринку селища Печеніги продовжувались
роботи з заміни старих архітектурних форм на сучасні, а також з
благоустрою території ринку.
У вересні 2017 року район гідно представив свої досягнення на
ювілейному XV Великому Слобожанському ярмарку в місті Харкові, де
демонструвалися здобутки сільського господарства. Печенізький район
нагороджений трьома дипломами ярмарку у різних номінаціях.
Враховуючи, що наш район є сільськогосподарським, значна
увага приділяється підтримці та розвитку галузі сільського
господарства. У звітному році в повному обсязі проведені роботи по
вирощуванню та збиранню пізніх зернових, технічних та кормових
культур у сільськогосподарських підприємствах району.
Загальна площа сільгоспугідь складає 29965га, в т.ч. 24303 га
ріллі, 5458,3 га сіножатей і пасовищ 203,9 га багаторічних насаджень.
В аграрному секторі налічується 54 сільськогосподарських
підприємства, в тому числі 7 товариств з обмеженою
відповідальністю, 1 приватне підприємство, 1 ЕКО Агрофірма, 44
фермерських господарств, 1 державне підприємство. Два господарства
обробляють більше 2000 га, два господарства – більше 1500 га, два
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господарства – більше 1000 га, дев’ять господарств – від 100 до 900 га,
решта 39 господарств – до 100 га.
В сільськогосподарських підприємствах району за 2017 рік
вироблено валової продукції сільського господарства в порівняльних
цінах 2010 року на суму 79,2 млн.грн., що складає 91% до рівня 2016
року. В тому числі продукції рослинництва вироблено на суму 67,0
млн.грн, (89%), тваринництва – 12,2 млн.грн (105,8%). За підсумками
2017 року район зайняв 15 місце за даним показником серед районів
області
Зібрано зернових культур на площі 6860 га. Намолочено –
27285 тонн, що більше на 159 тонн проти рівня минулого року,
урожайність – 39,8 ц/га, що більше на 0,5 ц/га проти 2016 року. Площа
збирання соняшнику – 5072 га, намолочено – 10336 тонн, урожайність
– 20,4 ц/га.
Три
сільськогосподарські
підприємства
займаються
тваринництвом – утримують молочне стадо та вирощують молодняк
великої рогатої худоби. Станом
на 01.01.2018
року в
сільськогосподарських підприємствах району утримується 1930 голів
великої рогатої худоби, в тому числі 628 корів, 980 телиць різного віку.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року поголів’я великої
рогатої худоби збільшилось на 106 голів, поголів’я корів збільшилось
на 14 голів. Виробництво молока склало 4175,5 т, що більше на 225
тонн проти минулого року.
Отримано всього телят – 568 голів, що більше проти минулого
року на 63 голови.
Одержано продукції вирощування ВРХ – 158,1 тонн, що більше
на 9,9 тонн проти минулого року
Середньомісячна заробітна плата працівників сільського
господарства за 2017 рік склала 5828 грн, що більше на 1684 грн. до
рівня минулого року. По даному показнику наш район зайняв 10 місце
в області.
За оренду земельних часток (паїв) сільськогосподарські
підприємства району розрахувались на 100 %. За оренду 1 га в
середньому виплачено 1970 грн., відсоток від нормативно грошової
оцінки склав 5,9.
Сільгосппідприємства добре спрацювали в напрямку оновлення
машино-тракторного парку. Придбано нової техніки на суму - 63,2
млн. грн., що на 6,8 млн. грн. більше ніж у минулому році.
За минулий рік сільгосптоваровиробниками було залучено
кредитних коштів на суму 14,8 млн. грн.
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Під урожай 2018 року в районі посіяно 3637 га озимих зернових
культур, із них 3588 га озимої пшениці та 49 га озимого ячменю. Крім
того посіяно 171 га озимого ріпаку. Посіви озимих зернових культур
перебувають на 11% в доброму стані, на 37% - в задовільному, на 52 %
- слабкі і зріджені, 40 га – незійшли по причині занадто пізніх
ризикованих термінів посіву.
Подальша робота сільськогосподарської галузі буде направлена
на збереження досягнутої позитивної динаміки сільськогосподарського
виробництва та покращення виробничих показників в 2018 році.
Що стосується роботи Держпродспоживслужби в районі то на
даний час на підконтрольній території підтримується стабільна
епізоотична ситуація з особливо небезпечними заразними хворобами
тварин, зокрема спільних для тварин і людей, та забезпечується
санітарно-епідеміологічне благополуччя на території району.
За 2017 рік серед господарств різних форм власності службою
ветеринарної
медицини
району
недопущено
загибелі
сільськогосподарських та домашніх тварин від інфекційних хвороб.
Спеціалістами ветеринарної медицини району згідно аналізу
виконання плану протиепізоотичних заходів за 2017 рік виконані всі
щеплення, лікувально - профілактичні заходи та ветеринарно санітарні роботи.
Державними інспекторами Держпродспоживслужби району за
звітний період було обстежено 27 підконтрольних об’єкти, зроблено 5
письмових попереджень.
Фахівцями установи забезпечується ветеринарно-санітарний
контроль та нагляду на Печенізькому ринку. Так, з початку року
державними інспекторами
проведена ветеринарно-санітарна
експертиза 31 туші свиней. Недоброякісної продукції не виявлено.
За 2017 рік проведено 7 засідань надзвичайної протиепізоотичної
комісії при Печенізькій райдержадміністрації на яких розглядалися
питання щодо недопущення занесення збудника африканської чуми
свиней на території Печенізького району.
Одним із важливих показників соціально-економічної ситуації в
районі є рівень оплати праці. За III квартал 2017 року показник
середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника по
району склав 5878 грн., що становить 143,6% до відповідного періоду
минулого року. Район займає 12 місце в рейтингу по рівню заробітної
плати в області.
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За оперативними даними станом на 01.01.2018 року
заборгованість із виплати заробітної плати має два комунальних
підприємства району, Печенізьке комунальне підприємство «Джерело»
та комунальне підприємство «Аква» при Мартівській сільській раді, в
сумі 114,6 тис.грн. Питання своєчасності виплати заробітної плати
знаходиться на постійному контролі районної державної адміністрації
та розглядалося на засіданні районної тимчасової комісії з питань
погашення
заборгованості
із
заробітної
плати
(грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Підприємствами розроблені графіки погашення заборгованості із
виплати заробітної плати.
Одним із
проблемних питань для райдержадміністрації
являється стан справ у сфері житлово-комунального господарства.
Всі об’єкти та системи життєзабезпечення житловокомунального господарства та соціальної сфери в 2017 році працювали
стабільно. Вони були забезпечені необхідною кількістю енергоресурсів.
Своєчасно був підготовлений до роботи в опалювальному сезоні
житловий фонд району.
Розроблені та затверджені заходи структурними підрозділами
райдержадміністрації, а також підприємствами, установами та
організаціями району вживалися з метою підготовки об’єктів житловокомунального господарства та соціально-культурної сфери до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2017/2018 років.
На виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому
фонді комунальної власності використано 132,0 тис. грн., із
запланованих 124,3 тис. грн. (107 %).
Питання про необхідність капітального ремонту даху
багатоквартирного будинку в смт. Печеніги по вул. Б.Хмельницького
№ 22 порушувалося вже не один рік, але в 2017 році дане питання
зрушилося з місця. За рахунок коштів обласного бюджету був
виконаний капітальний ремонт покрівлі житлового будинку.
Також була проведена реконструкція вуличного освітлення смт.
Печеніги.
У 2017 році було проведено технічне переоснащення котельні в
Артемівському НВК «ДНЗ-ЗОШ I-III ст.» та встановлені модульні
опалювальні водогрійні котли.
Будівля старої нефункціонуючої котельні Печенізької ЗОШ I-III
ст. ім. Г. Семирадського передана в оренду
та за
рахунок
спонсорських коштів проведені ремонтні роботи по встановленню двох
котлів, які працюють на альтернативному виді палива (пелети).
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Всього з обласного бюджету були виділені кошти на
вищезазначені заходи в сумі 3 млн. 24 тис. 638 грн., які були освоєні в
повному обсязі.
Для смт. Печеніги за рахунок співфінансування з обласного
фонду навколишнього природного середовища та районного бюджету
був придбаний сміттєвоз з відвалом на суму 2 млн. 500 тис. грн.
Заборгованість за спожиті енергоносії - відсутня.
Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в
районі надають 2 комунальних підприємства: Печенізьке комунальне
підприємство «Джерело» та комунальне підприємство «Аква» при
Мартівській сільській раді. Загальні обсяги коштів на виконання
підготовчих та ремонтних робіт по забезпеченню водопостачання та
водовідведення склали 96,0 тис. грн.
Інформую вас, що до обласної Програми економічного та
соціального розвитку Харківської області на 2018 рік за нашої
ініціативи включено ряд об’єктів на які планується виділення коштів з
обласного бюджету, щодо розвитку Печенізького району:
1. Будівництво автомобільного мостового переходу через р.
Велика Бабка по вул. Назарова в с. П’ятницьке Печенізького району
Харківської області;
2. Реконструкція споруд водовідведення та очистки стічних вод
смт. Печеніги (коригування);
3.
Реконструкція водопровідних мереж в с. Мартове
Печенізького району Харківської області;
4. Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво
модульних очисних споруд у смт. Печеніги Печенізького району
Харківської області потужністю 200м3/доб;
5. Утеплення фасаду Артемівського НВК «ДНЗ-ЗОШ I-III
ступенів» Харківська область, Печенізький район, с. Артемівна, вул.
Камишева, буд. 2а;
6. Технічне переоснащення системи теплопостачання з
установкою твердопаливних котлів в Мартівській ЗОШ I-III ступенів,
Харківська область, Печенізький район, с.Мартова, вул. Харківська, 2;
7. Технічне переоснащення системи теплопостачання з
установкою твердопаливних котлів в Печенізькому ДНЗ (дитячий
садок) № 2, Харківська область, смт. Печеніги пров. Гагаріна, 17;
8. Заміна електропроводки в Печенізькій ЗОШ I-III ступенів ім. Г.
Семирадського, Харківська область, смт. Печеніги, вул. Незалежності,
48;
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9. Встановлення енергозберігаючих вікон в Печенізькій ЗОШ IIII ступенів ім. Г. Семирадського, Харківська область, смт. Печеніги,
вул. Незалежності, 48;
10. Заміна системи опалення в Мартівській ЗОШ I-III ступенів,
Харківська область, Печенізький район, с.Мартова, вул. Харківська, 2;
11. Заміна електропроводки в Печенізькому ДНЗ (дитячий садок)
№ 2, Харківська область, смт. Печеніги, пров. Гагаріна, 17.
Ми сподіваємося, що нам разом вдасться реалізувати ці
надзвичайно важливі для району заходи.
Печенізький район активно бере участь у Всеукраїнській
безстроковій кампанії із благоустрою та озеленення населених пунктів.
Проводилися заходи в 2017 році із приведення в належний естетичний
вигляд та відповідний санітарний стан об’єктів благоустрою
розташованих в населених пунктах району.
Болючим питанням залишається виникнення несанкціонованих та
стихійних сміттєзвалищ, які ліквідовуються силами комунальних
підприємств, установ, організацій, відділів Печенізького району, але
нажаль сміттєзвалища виникають знову.
Прошу і в цьому році приєднатися до участі у даних заходах всі
підприємства, установи і організації.
Дорожню мережу району обслуговує Печенізький дорожньоремонтний пункт філії «Чугуївський райавтодор» ПАТ ДАК
«Автомобільні дороги України».
В 2017 році в Печенізькому районі виконаний поточний ремонт та
грейдування 45 доріг комунальної власності на загальну суму 1 млн.
306 тис. грн. та 2 доріг загального користування на суму 175,0 тис.
грн.
Залишається проблемним питанням ремонт дороги по вулиці
Харківській в смт. Печеніги, дороги Кицівка - П’ятницьке, с.
Гарашківка, а також по маршрутах шкільного автобусу.
В Програму розвитку дорожньої інфраструктури Харківської
області в 2017 році був включений капітальний ремонт дороги Чугуїв –
Печеніги – Великий Бурлук. На 2018 рік ремонт цієї дороги стоїть
першочерговим завданням в Харківській обласній державній
адміністрації.
У 2018 році автодороги загального користування місцевого
значення у Харківській області передаються зі сфери Державного
агентства автомобільних доріг України до сфери управління
Харківської обласної державної адміністрації на баланс Департаменту
капітального будівництва.
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Значна увага в районі приділяється питанню зайнятості
населення. За 2017
рік послугами районної служби зайнятості
скористалися 572 чол. з числа незайнятих громадян, що на 78 чол.
більше, ніж в минулому році. Кількість незайнятих громадян на кінець
звітного періоду збільшилась на 5 чол. в порівняні з минулим роком і
становить 115 чол.
Навантаження на 1 вільне робоче місце становить 58 чол. На
01.01.2017 року на одне вільне робоче місце претендували 110 чол.
Активними формами зайнятості є: працевлаштування, громадські
роботи, професійне навчання. В результаті чого: працевлаштовані 374
чоловік, залучено до оплачуваних громадських робіт 146 чоловік,
направлено на професійне навчання 95 чоловік.
Постійно здійснюється контроль за працевлаштуванням
соціально – незахищених категорій громадян. Всього протягом звітного
періоду на обліку перебувало 145 чол. цієї категорії, із них
працевлаштовані 79 чоловік.
Велика увага приділяється особам з інвалідністю. Так, протягом
року до районної служби зайнятості звернулось 5 осіб даної категорії, із
них 5 чоловік працевлаштовані.
З Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття виділено 70090 грн., місцевого
бюджету – 104754 грн. Програма зайнятості виконана на 121,7%.
У вирішенні проблем соціального захисту населення
пріоритетним є реалізація заходів щодо підтримки малозабезпечених
громадян, людей похилого віку, ветеранів, осіб з інвалідністю,
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, внутрішньо
переміщених
осіб,
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей та сімей, які опинилися
у складних життєвих обставинах, осіб, які постраждали від торгівлі
людьми та насильства в сім`ї, шляхом надання різного виду допомог та
соціальних послуг.
На сьогодні в районі немає заборгованості з виплати державних
соціальних допомог.
Станом на 01 січня 2018 року на обліку перебуває 2538 громадян,
які мають право на пільги, 709 осіб отримують різні види соціальних
допомог, 2682 осіб - житлові субсидії, щомісячні компенсації - 26
чорнобильців. Загальна сума виплат, проведених управлінням
соціального захисту населення за 2017 рік становить 34 млн.821,5 тис.
грн.
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Райдержадміністрацією приділяється велика увага учасникам
АТО та членам сімей загиблих учасників АТО у вирішенні соціальнопобутових питань.
На обліку в управлінні соціального захисту населення
Печенізької районної державної адміністрації перебуває 50 учасників
бойових дій, які брали безпосередню участь в проведенні
антитерористичної операції з них 1 особа має статус інваліда війни, 2
особи мають статус «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни».
210 учасників бойових дій звернулися із заявами про виділення
земельних ділянок у власність, надано 210 дозволів на розробку
документації із землеустрою на загальну площу 137,35 га, відмов не
було. 91 учасник АТО отримав право власності на земельну ділянку в
органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
За період проведення антитерористичної операції Печенізьким
районним центром зайнятості взято на облік 6 учасників АТО, з них
працевлаштовано 4 особи.
В районі розроблена та діє Програма соціального захисту
населення Печенізького району.
З обласного бюджету на санаторно – курортне лікування та
оздоровлення учасників АТО, ветеранів війни та громадян,
постраждалих від аварії на ЧАЕС виділено коштів в сумі 209,1 тис. грн.
З районного бюджету на відшкодування громадянам, які постраждали
від аварії на ЧАЕС, вартості проїзду 1 раз на рік по Україні було
виділено 1,2 тис. грн.
Протягом 2017 року з районного бюджету відшкодовано
компенсацію за проїзд пільгових категорій населення у міжміському та
приміському пасажирському транспорті загального користування в
сумі 302,995 тис. грн. За послуги зв’язку з місцевого бюджету виділено
коштів на суму 115,6 тис.грн. (в тому числі 66,2 тис.грн. для погашення
заборгованості минулих років).
З початку проведення антитерористичної операції, в районі
зареєстровано 672 внутрішньо переміщені особи. На даний час їх
проживає в районі 190. Житлово-побутові умови проживання родин
задовільні, діти з цих сімей навчаються в закладах освіти району.
Всі, хто має на це право, отримують від держави щомісячну
адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг.
Пріоритетними завданнями на 2018 рік в напрямку соціального
захисту населення є:
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- покращення якості обслуговування громадян, які звертаються за
призначенням усіх видів соціальних допомог, зменшення часу на
обробку документів на призначення допомог та субсидій;
- вирішення проблеми фінансового та соціального забезпечення
пільгових категорій населення та фізичних осіб, які надають соціальні
послуги;
- зниження рівня бідності в районі, підвищити рівень охоплення
найбільш нужденних верств населення соціальними виплатами і
послугами;
- зниження травматизму на виробництві, зменшення кількості
днів непрацездатності внаслідок травм і їх матеріальних наслідків, що
позитивно сприятиме поліпшенню умов життєдіяльності населення;
- забезпечення права громадян на оплату праці та пенсійне
забезпечення.
Соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)
громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і
потребують сторонньої допомоги за місцем проживання надає
Комунальна установа «Печенізький територіальний
центр
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Печенізької районної ради Харківської області».
Для організації надання соціальних послуг особам похилого
віку, інвалідам застосовується Державний стандарт.
Відділенням соціальної допомоги вдома протягом 2017 року
обслуговано 246 пенсіонерів. Одиноким непрацездатним громадян
надаються різноманітні соціально-побутові послуги.
Людям похилого віку організацією надано адресної натуральної
допомоги 544 особам.
При відділенні функціонує пункт прокату засобів пересування та
реабілітації інвалідів, послугами прокату скористалося 16 осіб.
З метою посилення уваги суспільства до потреб старшого
покоління, забезпечення належного соціального захисту ветеранів і
громадян похилого віку, територіальним центром щорічно
проводиться благодійні акції.
За 2017 рік територіальним центром отримано благодійну
допомогу на суму 22,1 тис. грн.
В зв’язку з недостатньою матеріально-технічною базою,
територіального центру не має можливості здійснювати надання
громадянам похилого віку та інвалідам. Тому деяких послуг, в тому
числі:
- оздоровчо-реабілітаційні;
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- створити службу «Соціальне таксі», для надання транспортних
послуг маломобільних верств населення.
Під постійним контролем райдержадміністрації знаходиться
питання пенсійного забезпечення мешканців району.
Станом на 1 січня 2018 року в районі налічується 3 тисячі 171
пенсіонерів. Середній розмір пенсії по району становить – 2 тисячі 045
гривень 34 копійки.
Зважаючи на значне зростання потреби в коштах для
фінансування своєчасної виплати пенсій та допомог в підвищених
розмірах, найважливішим завданням на поточний рік для Пенсійного
фонду залишається забезпечення наповнення бюджету Фонду, яке
насамперед може бути досягнуто за рахунок своєчасних розрахунків по
всіх платежах.
Діяльність галузі охорони здоров’я за 2017 рік була
спрямована на забезпечення доступності якісної медичної допомоги
кожній людині, запровадження нових ефективних механізмів
фінансування та управління галуззю, створення умов для
формування здорового способу життя.
Комунальним закладом охорони здоров'я «Центр первинної
медико-санітарної допомоги Печенізького району» створені належні
умови для стабільної роботи та розвитку закладів охорони здоров’я
району.
Станом 1.01.2018 року населення району складає 9992 чоловік, із
них сільських жителів 4727, що складає 47,3 %, дорослих 8387 – 83,9
%, дітей 1605 – 16,0 %. Із них підлітків 260. За останній рік населення
району зменшилось на 108 осіб, тобто на 1,0 %.
Народжуваність в 2017 році
зменшилась
(в 2016 році
народилось 64 дитини, в 2017 – 54) і складає 5,4 на 1 тис. населення.
Смертність зменшилась на 2 особи та склала 18,1 на 1 тис.
населення (2016-18,1). Померло в 2017 році 181 чоловік , у 2016 році
183. Природний приріст складає – - 3,4 (в 2016 році - - 2,8).
Протягом звітного періоду у районі функціонувало 2 заклади:
- КЗОЗ «ЦПМСД Печенізького району»: 3 амбулаторії загальної
практики сімейної медицини та 6 фельдшерських пунктів;
- стаціонарне та лікувально-діагностичне відділення № 2 КЗОЗ
«Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка»: стаціонарне відділення на 20
ліжок та поліклінічне відділення.
Бюджетом
на 2017 рік на утримання КЗОЗ «ЦПМСД
Печенізького району» затверджено 5984,3 тис. грн., в тому числі: на
виплату заробітної плати – 3823,6 тис. грн. (додатково з районного
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бюджету було виділено 140 400 грн.), енергоносії – 583,0 тис. грн.,
придбання медикаментів – 156,2 тис. грн..
З 01.01.2017 заробітна плата медичних працівників зросла на 87,3
% за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати.
Видатки на забезпечення медикаментами пільгового континенту
за 2017 рік склали 244.0 тис грн., кількість пільгового контингенту що
отримали медикаменти по пільговим рецептам становить 294 чол., в
розрахунку на 1 хворого 829.9 гри при плані 148,5 грн. (на обліку
знаходяться 1555 чол.), а також отримано інсуліну хворими на
цукровий діабет 66 чол. на суму 335,8 тис. грн. в розрахунку на 1
хворого 5087,9 грн. З місцевого бюджету виділено для придбання
препаратів інсуліну додатково 105 000 грн.. Для придбання меблів
районною радою виділено 117 000 грн., та 55 000 грн. для придбання
комп’ютерної техніки для сімейних лікарів.
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від
09.11.2016 № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби»
(зі змінами), від 09.11.2016 № 863 «Про запровадження відшкодування
вартості лікарських засобів» в межах реалізації Урядової програми
«Доступні ліки» в Печенізькому районі відпуск лікарських засобів в
аптеці ТОВ «ДАРС-Д» розпочато з 14.04.2017 р. згідно підписаного
договору № 2 від 18.04.2017 року. Також підписано договір № 29 від
16.05.2017 року з ТОВ «ЦРА №166».
Для Печенізького району на 2017 рік для реалізації програми
«Доступні ліки» було виділено 190780,00 грн. Кошти використано на
100 %. Всього виписано рецептів 6059, що складає 1,9 рецепта на
одного хворого, що знаходяться на обліку. Отоварено 5557 рецептів,
що складає 91,7 % від кількості виписаних рецептів. Середня вартість
одного рецепту по серцево - судинних хворобах склала 29,6 грн., по
цукровому діабету – 49,4 грн., по бронхіальній астмі – 116,4 грн.
У виконані урядової програми в Печенізькому районі приймають
участь 5 сімейних лікарів, 1 терапевт, 10 сімейних медичних сестер, 5
фельдшерів ФП. Проведено подвірні обходи з випискою рецептів
хворим, що самостійно не пересуваються.
На 2018 рік для Печенізького району виділено 204859,00 грн..
Виписка рецептів та відпуск лікарських засобів в 2018 році розпочато.
В
Печенізькому
районі
прийнята
районна
програма
«Імунопрофілактика» на 2015-2017 роки. В 2017 році на виконання
даної програми було закуплено 10 доз протигрипозної вакцини «
Інфлюенца» на суму 1609,07 грн. та 40 доз антирабічної вакцини
«Індіраб» на суму 38000 грн.. Інші вакцини отримуються за рахунок
централізованих поставок.
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В районі прийнята програма фінансової підтримки хворих на
гепатоцеребральну дистрофію (Хвороба Коновалова-Вільсона), яка
профінансована в 2017 році з місцевого бюджету на 7921 грн.. Також
прийнята «Програма фінансової підтримки хворих нефроурологічного
профілю». В рамках діючої програми хворі 3 рази на тиждень
автотранспортом КЗОЗ «ЦПМСД Печенізького району» доставляються
до нефроурологічного центру для проведення гемодіалізу.
За рахунок районної програми «Боротьби з туберкульозом»
придбано туберкуліну на загальну суму 20 000 грн.. Для лікування
онкологічних хворих з місцевого бюджету на виконання районної
програми «Онкологія» виділено 59800 грн..
За рахунок коштів сільських рад було проведено заміну вікон та
дверей на сучасні металопластикові в АЗПСМ с. Артемівка, ФП с.
Новий Бурлук та ФП с. Борщова на загальну суму 201023 грн..
У 2018 році основними завданнями влади є проведення медичної
реформи, яка почнеться з первинної медицини. Планується
реорганізація комунального закладу охорони здоров’я «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» в комунальне неприбуткове
підприємство, робота первинної медицини в системі E-Health,
укладення декларацій між пацієнтами та сімейними лікарями.
Незважаючи на певні досягнення, проблемними питаннями у
роботі закладів охорони здоров’я є:
- низький рівень охоплення населення профілактичними
флюорографічними оглядами;
- високий первинний вихід на інвалідність осіб працездатного
віку;
- високі показники занедбаних форм онкологічних захворювань;
Для підвищення якості та доступності надання медичної
допомоги на 2018 рік є:
- продовження реформування первинної ланки шляхом
перетворення комунального закладу охорони здоров'я в комунальне
некомерційне підприємство;
- покращення матеріально-технічного забезпечення закладів
охорони здоров'я Печенізького району;
- залучення пересувного флюорографу для обстеження сільського
населення;
- покращення якості проведення профілактичних медичних
оглядів населення;
- продовження реалізації Урядової програми «Доступні ліки» на
території району.
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Одним із важливих напрямів роботи районної державної
адміністрації, її структурних підрозділів є робота із зверненнями
громадян, адже вони є відображенням тих соціально-економічних,
морально-правових та інших проблем, що мають місце у суспільстві.
Кожен мешканець району має право звернутися з тим, чи іншим
питанням як особисто до голови райдержадміністрації так і до
заступників. В практику роботи виїзних прийомів громадян
запроваджено залучення керівників служб району, що дає змогу
громадянам на місцях, без виїзду до районного центру отримувати
якісну консультацію та допомогу у вирішенні конкретних питань.
Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшло 253
звернень, що на 7.2 % менше в порівнянні з минулим роком, у тому
числі 199 звернень - на особистому прийомі, поштою – 54. 1 електронне звернення. З них: 25 звернень від обласної державної
адміністрації, 29 – безпосередньо від громадян.
В зверненнях громадян порушуються різноманітні питання.
Найголовнішими залишаються питання комунального та дорожнього
господарства(34%), соціального захисту населення (26 %), аграрної
політики і земельних відносин (6.7 %), забезпечення дотримання
законності та охорони правопорядку (6 %), житлової політики (1.6%).
На постійному контролі у керівництва районної державної
адміністрації знаходяться питання освіти, сім’ї, дітей, молоді (6%),
праці та заробітної плати (2.4 %).
Не втратили свою актуальність питання охорони здоров’я (6.3%).
По всіх зверненнях, що надійшли до районної державної
адміністрації протягом звітного періоду, вжито необхідних заходів,
надано вичерпні відповіді і пояснення. 39 % порушених питань
вирішено позитивно, по 60 % надані роз’яснення щодо шляхів їх
вирішення, 1 % звернень , відповідно до ст. 7 Закону України «Про
звернення громадян», надіслано на розгляд за належністю до інших
органів.
Одним із важливих напрямків роботи районної державної
адміністрації є забезпечення доступної та якісної освіти тому, що
це надзвичайно важливий фактор формування особистості на всіх
етапах життя.
Відділ освіти Печенізької районної державної адміністрації та
заклади освіти району забезпечували реалізацію основних завдань
державної політики в системі освіти відповідно до чинного
законодавства України.
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У районі створені належні умови для стабільної роботи та
розвитку закладів освіти району.
Протягом звітного періоду у районі функціонувало 10 закладів
освіти:
- 4 заклади загальної середньої освіти, у яких здобували освіту
635 учнів;
- 6 закладів дошкільної освіти (з них 2 у складі навчальновиховних комплексів), у яких виховувалося 216 дітей;
- 2 заклади позашкільної освіти з охопленням 615 вихованців.
Заклади освіти району здійснювали навчання за очною та
екстернатною формами.
У двох закладах загальної середньої освіти організовано
індивідуальне навчання для 7 дітей ( 4чол. - за станом здоров’я, 3чол. –
для класів менше 5 осіб).
Для здобуття освіти та забезпечення прав і можливостей осіб з
особливими освітніми потребами у 2017 році на базі Печенізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г. Семирадського та
Мартівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів вперше
організовано інклюзивне навчання для чотирьох учнів та введено
посади асистента вчителя.
Бюджетом на 2017 рік на утримання навчальних закладів
району затверджено 20563,6 тис. грн., в тому числі: на виплату
заробітної плати – 16182,1 тис. грн., харчування – 634,4 тис. грн.,
енергоносії – 2579,6 тис. грн., підвіз учнів та вчителів – 407,4 тис.грн.
З 01.01.2017 заробітна плата вчителів зросла на 50%.
Вихователям та іншим категоріям педагогічних працівників
(позашкільна освіта) з 01.09.2017 - 15%.
Учні 1-4 класів (282 чол.), діти пільгової категорії (78 чол.) були
забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням за рахунок коштів
місцевого бюджету.
Організованим підвезенням до місць навчання було охоплено 97
учнів. Підвезення здійснювалося шкільними автобусами за рахунок
коштів місцевого бюджету.
За 2017 рік матеріально-технічна база навчальних закладів освіти
поповнилась на суму 803,5 тис. грн., із них за рахунок обласного
бюджету по програмі «Освітній простір Харківщини» придбано кабінет
географії - 240,4 тис. грн., мультимедійне обладнання – 96,0 тис. грн.
Значна увага приділялась роботі з обдарованими дітьми як
результат:
- 3 місце у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад з трудового навчання (Артемівський НВК);
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- переможець ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України (українська література) (Артемівський НВК);
- 5 перемог обласного рівня у спортивних змаганнях вихованців
Печенізької дитячо-юнацької спортивної школи;
- 7 перемог в обласних конкурсах вихованців Печенізького
центру дитячої та юнацької творчості.
Але, незважаючи на певні досягнення, проблемними
питаннями у роботі закладів освіти є:
- недостатній рівень результатів випускників закладів освіти по
зовнішньому незалежному оцінюванню;
- недостатня робота закладів освіти з обдарованими учнями;
- недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів освіти
району (застаріла техніка комп’ютерних класів, недостатня кількість
сучасних обладнаних кабінетів, відсутність пандусів в закладах освіти,
невідповідність меблів сучасним вимогам).
Для підвищення якості та доступності знань пріоритетними
завданнями районної державної адміністрації та відділу освіти на
2018 рік в контексті нового ЗУ «Про освіту» та концепції «Нової
української школи є:
- створення опорної школи на базі Печенізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів ім. Г. Семирадського;
- покращення матеріально-технічного забезпечення закладів
освіти району;
- створення ресурсної кімнати на базі Печенізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г. Семирадського;
- створення інклюзивно-ресурсного центру в районі;
- реалізація Державного стандарту початкової освіти в закладах
загальної середньої освіти району;
- підвищення рейтингових показників випускників шкіл на
зовнішньому незалежному оцінюванні;
- створення системи роботи в закладах освіти району з
обдарованими учнями.
Служба у справах дітей на території району забезпечує
реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей,
запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню
дітьми правопорушень.
У 2017 році на обліку служби перебували 9 дітей-сиріт та 10
дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 16 виховуються в
сім’ях опікунів та піклувальників, 2 дітей - в прийомних сім’ях (ПС), 1
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дитина виховується в дитячому будинку сімейного типу (ДБСТ). За
2017 рік 1 дитину, позбавлену батьківського піклування, усиновлено
іноземними громадянами.
Протягом 2017 року створена 1 прийомна сім’я, яка взяла на
виховання двох дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього в
районі функціонують 5 прийомних сімей, які виховують 8 дітей, з яких
6 дітей з інших районів Харківської області. В дитячому будинку
сімейного типу мати-вихователька нашого району виховує 9 дітей,
позбавлених батьківського піклування з різних куточків Харківської
області.
Дієвою формою роботи з питань захисту прав дітей є діяльність
комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації.
Одним з напрямків роботи районної державної адміністрації в
розвитку спорту та реалізації молодіжної політики району є
пропаганда здорового способу життя, популяризації фізичної культури
та задоволення потреб молоді.
Протягом 2017 року всіма видами оздоровлення та відпочинку
було охоплено 982 дитини, що становить 100 % від загальної
чисельності дітей шкільного віку. Влітку 2017 року оздоровлено 45
дітей, відпочило – 937 дітей, з них дітей пільгової категорії 586 чол., що
становить 100%.
За сприянням Управління молоді та спорту Харківської
облдержадміністрації 34 дитини пільгової категорії мали змогу
оздоровитися в дитячих таборах оздоровлення та відпочинку на
території області та за її межами
За сприянням КЗОЗ «Центру первинно медико-санітарної
допомоги Печенізького району» 3 дитини із сімей, які перебувають в
складних життєвих обставинах, мали змогу оздоровитися у
Харківському обласному багатопрофільному дитячому санаторії.
За рахунок місцевого бюджету для дітей сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування було придбано 5 путівок (на
суму – 19 тисяч 950 грн.) в дитячий табір «Орлятко» Чугуївського
району смт. Кочеток.
Були задіяні всі фінансові можливості місцевого бюджету для
організації
безкоштовного
харчування
пришкільних
таборах
відпочинку для дітей пільгової категорії.
За підсумками оздоровчої кампанії наш район посів 6 рейтингове
місце по Харківській області.
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На період літньої оздоровчої кампанії в 2018 році планується
зберегти охоплення організованими формами відпочинку та
оздоровлення не менше ніж в 2017 році.
Розвиток фізичної культури та спорту в районі забезпечувався
завдяки реалізації «Цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2014-2017 роки».
За період 2017 року були проведені спортивні змагання та
спартакіади з: гирьового спорту, шашок, шахів, настільного тенісу,
пляжного волейболу та футболу, баскетболу, міні-футболу, волейболу
серед ветеранів, а також чоловіків та дівчат, футболу, важкої атлетики.
Розвиток дитячо-юнацького спорту на території району забезпечує
дитячо-юнацька спортивна школа. В ДЮСШ займається 240 дітей.
Фінансування ДЮСШ відбувається з районного бюджету.
Вихованці спортивної школи беруть активну участь у різноманітних
районних змаганнях (Спартакіада Печенізького району, першості
Печенізького району з баскетболу, футболу), регіональних турнірах з
футболу, міні-футболу, чемпіонаті Харківської області з футболу серед
ДЮСШ, а також прийняли участь в турнірі «Шкіряний м'яч» з трьома
віковими групами.
Збудоване та урочисто відкрите в червні 2017 року сучасне мініфутбольне поле на стадіоні в селищі Печеніги. Також були виділені
кошти на закупівлю покриття футбольного майданчику, для
підтримання його у належному стані за несприятливих погоднім умов.
В найближчі наші з вами плани входить будівництво прекрасного
об’єкта - сучасного міні-футбольного поля в селі Артемівка за рахунок
співфінансування коштів з державного та районного бюджетів.
Основними завданнями відділу культури в Печенізькому
районі є реалізація державної політики в галузі культури і
мистецтва.
Головна увага приділяється поліпшенню рівня роботи закладів
культури та мистецтв району, посиленню їх ролі в організації
культурного дозвілля та відпочинку населення, збереженню та
зміцненню матеріально-технічної бази установ культури та мистецтв.
З метою збереження і розвитку культури та мистецтва, сприяння
розвитку духовності, зміцнення моральних цінностей відділом
культури і туризму райдержадміністрації здійснюються кроки щодо
створення умов розвитку галузі. Першочерговими завданнями
залишаються питання фінансування сфери, відродження, збереження і
примноження фольклору, організація змістовного дозвілля молоді,
підвищення фахового рівня клубних та бібліотечних працівників,
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покращення організації та проведення свят, фестивалів, оглядів конкурсів, виставок, а також участь колективів художньої
самодіяльності в обласних заходах .
В районі збережено інфраструктуру галузі культури. На даний
час у Печенізькому районі діють 20 закладів культури та мистецтв. З
них: 9 клубних, 9 бібліотечних, краєзнавчий музей та дитяча музична
школа.
Клубні працівники установ району працювали над вивченням та
задоволенням культурних запитів різних категорій населення. Основна
діяльність в 2017 році була спрямована на покращення роботи
галузі, якості підготовки і проведення культурно-мистецьких
заходів з метою забезпечення духовного розвитку і змістовного
дозвілля краян, естетичного виховання молоді, охорони і збереження
культурної спадщини, підвищення рівня освіти і культури
населення району.
При закладах культури району працюють різні за жанрами та
видами гуртки художньої самодіяльності, основною метою яких є
пошук талановитих дітей та молоді, розвиток їх таланту та залучення
до концертної діяльності. В перспективі робота над залученням
дорослого населення.
В рамках реалізації районної Програми розвитку культури і
туризму в Печенізькому районі на 2014-2018 роки в закладах культури
було організовано та проведено ряд культурно-мистецьких заходів по
відзначенню державних свят та свят народно-релігійного календаря.
Кращі колективи художньої самодіяльності району брали участь
в обласних фестивалях та конкурсах, ярмарках і виставках. В усіх
селах району проводяться заходи по відзначенню державних свят та
свят народно-релігійного календаря .
Вагоме місце в розвитку галузі культури Печеніжчини займає
Краєзнавчий музей Печенізького району. За звітний період його
відвідало 10200 осіб. Співробітниками закладу було оформлено 14
виставок з них поза музеєм 7 та проведено 285 екскурсій. Працівники
музею постійно працюють над залученням відвідувачів, проводять
тематичні майстер-класи, круглі столи та бесіди, залучають до
співпраці заклади освіти та громадські організації. В перспективі –
розроблення туристичних маршрутів, які зможуть показати туристам з
усього світу красу Печенізької землі.
Не дивлячись на те, що сучасний світ є активним користувачем
інтренет-мережі, живе спілкування з книгами у бібліотеках залишається
досить актуальним. Фонди бібліотек району за звітний період 2017
року поповнились на 1253 примірники. Аби залучити якомога більше
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читачів, працівники бібліотек постійно працюють над пошуком нових
форм спілкування та організації дозвілля громадян краю. За звітний
період були проведені книжкові виставки, бібліоколажі, історикопатріотичні альманахи, літературні календарі, перегляди патріотичних
відеофільмів, години спілкування, історичні екскурси, уроки та години
пам’яті, літературні композиції, конкурси віршів, екскурсії до
бібліотек, вечори-зустрічі тощо. В перспективі розробка нових форм
проведення заходів для
читачів, проведення круглих столів із
письменниками та поетами, поповнення бібліотечного фонду та пошук
нових шляхів використання сучасних мультимедійних технологій для
популяризації бібліотек в районні.
Дитяча музична школа провела набір учнів на 2017-2018
навчальний рік, вихованці школи приймали активну участь в
районних культурно-освітніх заходах.
Не дивлячись на те, що країна знаходиться у скрутному
становищі, і галузь культури не являється галуззю першочергової
необхідності, на культуру покладені свої обов’язки та завдання, які в
нашому районі намагаються виконувати. Кожного року проводиться
поповнення та поновлення матеріально-технічної бази: аудіо –
апаратура, декорації, концертні костюми, фонограми, матеріали для
оформлення виставок музею, придбання нової літератури, музичного
обладнання.
Не вирішеними для закладів культури району залишається низка
проблем, серед них - придбання транспортного засобу, заміна вікон та
частковий ремонт даху Краєзнавчого музею, залучення дорослого
населення до самодіяльності, створення туристичних маршрутів,
розвиток рекреаційної діяльності та туризму загалом, придбання
якісного мультимедійного обладнання для РБК тощо. Крім цього, 2018
рік Указом Президенту України оголошено Роком охорони культурної
спадщини. А отже ціла низка об’єктів культурної спадщини потребує
ремонту та відновленню.
В перспективі багато планів та новацій для покращення роботи
культурної галузі. Разом з керівництвом краю та області, громадою,
відвідувачами все можна зробити для того, щоб заклади культури
стали дійсно дієвими центрами культури в районі. Сьогодні потрібно
по новому підходити до проблем, які є в громаді, залучати до розвитку
культури спонсорів та громадських діячів, робити все можливе, аби
культурна галузь розвивалась та процвітала, адже саме культура
створює особистість, і чим її більше, тим особистість суттєвіше.
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Станом на 01 січня 2018 року структура Печенізької районної
державної адміністрації складалася з апарату та 11 структурних
підрозділів:
1) апарат Печенізької районної державної адміністрації – 19
одиниць;
2) управління агропромислового розвитку Печенізької районної
державної адміністрації – 5 одиниць;
3) управління соціального захисту населення Печенізької
районної державної адміністрації – 22 одиниці;
4) фінансове управління Печенізької районної державної
адміністрації – 7 одиниць;
5) відділ економічного розвитку і торгівлі Печенізької районної
державної адміністрації – 3 одиниці;
6) відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства та надзвичайних ситуацій Печенізької районної державної
адміністрації – 3 одиниці;
7) архівний відділ Печенізької районної державної адміністрації
– 1 одиниця;
8) відділ освіти Печенізької районної державної адміністрації –
1 одиниця;
9) відділ культури і туризму Печенізької районної державної
адміністрації – 1 одиниця.
10) служба у справах дітей Печенізької районної державної
адміністрації – 2 одиниці;
11) сектор у справах молоді та спорту Печенізької районної
державної адміністрації – 1 одиниця;
12) сектор державної реєстрації Печенізької районної державної
адміністрації – 2 одиниці.
Гранична
чисельність
працівників
районної державної
адміністрації – 70 штатних одиниць. Штатна чисельність працівників
районної державної адміністрації – 67 штатних одиниць.
Печенізька районна державна адміністрація є відкритою,
доступною та прозорою для громадськості, депутатів усіх рівнів та
жителів району.
Сьогодні громадськість має всі можливості долучатися до
формування політики району.
Робота райдержадміністрації і надалі буде спрямовуватись на
виконання покладених на неї завдань і, в першу чергу, на забезпечення
виконання соціально-економічного розвитку району.
Зрозуміло, що далеко не всі питання, над якими ми працювали
протягом року вдалося вирішити, проте багато завдань у нас попереду.
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У свою чергу сподіваюсь на підтримку громади у вирішенні важливих
проблем нашого району.
ВИСНОВОК
Це були основні аспекти діяльності Печенізької районної
державної адміністрації за 2017 рік. Все чого ми досягли – результат
співпраці управлінь, відділів, секторів, служб райдержадміністрації з
районною, селищною та сільськими радами, депутатами всіх рівнів,
установами, підприємствами та громадськими організаціями району.
У кожній галузі є чимало позитивних зрушень, але і немало
проблем, які ми намагаємося вирішити, нам є над чим працювати і
вдосконалюватися.
Хочу сказати, що нам вдалося завершити 2017 рік і розпочати
2018 рік позитивно, забезпечити стабільність.
Проблемні питання ми знаємо та плідно працюємо над їх
вирішенням.
Впевнений, лише спільними зусиллями ми можемо отримати
позитивні результати в ім’я розквіту та процвітання рідного
Печенізького краю.

Перший заступник голови
райдержадміністрації

М.А. НИКИТЧЕНКО
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