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Шановні жителі Первомайщини! 

Упродовж 2017 року районна державна адміністрація спільно із 

органами місцевого самоврядування працювала над вирішенням багатьох 

першочергових завдань, які поставлені Президентом України, Урядом 

держави, обласною державною адміністрацією, та тими завданнями, що 

передбачені районними галузевими програмами і завданнями, які нами 

визначені. Для цього район має достатній економічний потенціал, розвинуту 

соціальну сферу та інфраструктуру.  

Так в минулому році в районі проводилася робота, спрямована на 

розвиток інфраструктури населених пунктів району, енергозбереження, 

забезпечення надходжень до бюджету, підвищення якості життя населення та 

збереження стабільної суспільно-політичної ситуації. 

Аграрний сектор на сьогодні є однією з основних галузей економіки 

району. Цей сектор формує основу продовольчої, і, значною мірою, 

економічної та екологічної безпеки, а також формує соціально-економічні 

основи розвитку сільських територій. 

Первомайщина – один із найбільш потужних агропромислових регіонів 

Харківщини. В структурі валового виробництва сільського господарства 

району  рослинництво займає 88%, тваринництво – 12%. 

Протягом  2017 року вживалися заходи, спрямовані на забезпечення 

продовольчої безпеки району, підвищення конкурентоспроможності 

продукції аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках, 

вирішення соціальних проблем села.  

Завдяки проведеній роботі на сьогодні агропромисловий комплекс 

району забезпечує потреби внутрішнього ринку по більшості видів продукції. 

На індекс валової продукції у галузі рослинництва суттєвий вплив 

спричинили  кліматичні умови 2017 року.  

За січень-грудень 2017 року індекс валової продукції сільського  

господарства по сільськогосподарським підприємствам склав 94,2%, що 

займає 8 місце по серед районів області (середній показник по Харківській 

області - 88,7%), у тому числі по рослинництву 93,8% (середній показник по 

Харківській області 87,6%), в галузі тваринництва 107,3% (середній показник 

по  області -93.5%). 

В 2017 році вироблено валової сільськогосподарської продукції по всіх 

категоріях господарств на загальну суму 492,6 млн. грн., у тому числі по 

сільськогосподарським підприємствам – 363,6 млн. грн. (73,8 %), 

господарствами населення – 129,0 млн. грн (26,2 %). 



За 2017 рік валовий збір зернових культур по всіх категоріях 

господарств  склав 180,7 тис. тонн., у тому числі по сільськогосподарським 

підприємствам 132,6 тис. тонн., по цьому показнику район зайняв п’яте місце 

по області. Озимої пшениці зібрано 102,0 тис. тонн, що на 23,2% більше, ніж 

у 2016 році. 

Первомайський район зайняв третє місце по валовому виробництву 

соняшника. Всього по району отримано 57,8 тис. тонн насіння цієї культури 

при середній врожайності 27,1 ц/га (середньообласний показник складає 

22,6ц/га). 

В 2017 році по сільгосппідприємствам району збільшено виробництво 

зерна на 4 тис. тонн, або на 3% , у тому числі на 19 тис. тон, або 123%, гороху 

- на 2 тис. тон, або 30 %, сої - на 20%. 

Протягом 2017 року проводилась робота по  технічному та 

технологічному  переоснащенню агропромислового  виробництва,  так на 

протязі року сільгосппідприємствами усіх форм власності придбано 79 

одиниць техніки вітчизняного та іноземного виробництва на суму 139 млн. 

грн, що більше на 77 млн. грн.,  або 225% до минулого року (для порівняння 

в 2016 році закуплено - 35 одиниць техніки на суму 61 млн. грн.).  

По Первомайському району машинно-тракторний парк оновлено 

майже на 100%, що дало змогу проводити всі сільськогосподарські роботи в 

оптимальний термін. 

 В 2017 році позитивні тенденції спостерігались у галузі тваринництва, 

зокрема в молочному скотарстві. Індекс валової продукції  в порівнянні з 

минулим роком склав  більш ніж 107%.  

В районі три роки поспіль  спостерігається факт стабільного  

збільшення чисельності в поголів’ї великої рогатої худоби. Станом на 

01.01.2018  поголів’я великої рогатої худоби складає 1579 голів,  що на 103%  

більше ніж  аналогічний період минулого року, поголів’я дійної череди також 

збільшилось на  103% до 2017 року. Збільшення поголів’я проведено у всіх  

господарствах,  які займаються  молочним скотарством   за рахунок власного 

відтворення. В цілому за три роки поголів’я збільшилося на 18%.  

В галузі  зберігаються позитивні тенденції щодо збільшення 

виробництва по  основним видам тваринницької продукції.  Вироблено 

молока 3940 тонн., що майже на 290 тонн більше, ніж було в 2017 році, або 

108%. Продуктивність дійної череди  в минулому році склала 6550 кг на одну 

корову.   Середньодобовий приріст на дорощувані та відгодівлі ВРХ склав 

640 грам, що на 130 гр. більше 2016 року (110% ).  

У 2017 році сільськогосподарські підприємства провели розрахунки за 

оренду землі з власниками земельних часток (паїв) на 100%. Загальна 



кількість орендодавців землі в цілому по району становить 7985 осіб. 

Загальний розмір орендної плати за договорами оренди земельних ділянок 

(паїв) за 2017 рік склав 140,4 млн. грн, що на 35,3 млн, або на 33,6 % більше 

2016 року. Середній розмір плати за 1 гектар орендованої землі відповідно до 

укладених договорів в 2017 році склав 2735 грн, що на 693 грн, або на 34% 

більше в порівнянні з 2016 роком та більше середньообласного показника на 

624 грн., це друге місце в області. Розмір орендної плати по договорам 

оренди склав 8,4% від нормативної грошової вартості землі, за минулий рік 

він склав 6%, у 2015 році – 4,65%, 2014 році – 3,89%. За 2017 рік 

середньообласний показник становить 6,6%.  

В промисловості, яка в нашому районі за статистичними даними 

представлена єдиним підприємством ЗАТ «Лихачевська меблева фабрика»  

за 2017 рік обсяги виробництва збільшились у 2,1 рази у зрівнянні з 2016 

роком, обсяг виробництва за 2017 рік склав 19,4 млн.грн., тоді, як у 2016 році 

– 9,2 млн.грн.  

Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком 

стають все більш актуальними. При цьому напрямок викликає інтерес не 

тільки у держави та власників бізнесу, а також у представників простих 

домогосподарств. 

 За   січень – листопад 2018 року 2017 року  в районі спожито 15,3 млн. 

кВт/г електричної енергії, що на 1,2 млн.кВт/год. або на 1,1 % менше 

відповідного показника 2017 року. 

 Природного газу за січень – листопад 2017 року в районі спожито 

5,7млн.м
3
, що на 0,7 млн. м. куб. менше від 2017 року.  

З метою зменшення споживання енергоносіїв проводились роботи  з 
утеплення приміщень, заміни котлів, вікон, переобладнання систем тепло 
забезпечення. 

За 2017 рік на енергозберігаючі заходи населенням та бюджетними 

установами витрачено 6,5 млн.грн.   

За ці кошти замінені вікна,  на 4 закладах проведено ремонт систем 

опалення, встановлено 5 твердопаливних котлів,  проведено утеплення 6 

об'єктів бюджетної сфери та  проведені поточні ремонти приміщень.  

В районі  діє  обласна Програма відшкодування відсотків за кредитами, 

отриманими населенням Харківської області на впровадження 

енергозберігаючих заходів на 2016 – 2020 роки. Програмою передбачено 

додаткове відшкодування з обласного бюджету 15% річної ставки за 

отриманими кредитами та  фінансування з обласного бюджету протягом 

2016-2020 року у розмірі 29,3 млн. грн.  У реалізації Програми з 10 квітня 

2017 року взяло участь 73  особи. Загальна сума відшкодування за січень – 

грудень 2017 року склала 784 тис.грн.  



Значна увага приділяється енергозбереженню з застосуванням 

альтернативних видів енергії. Так, вперше на території району, в 

Михайлівській амбулаторії  введено в експлуатацію  тепловий насос на суму 

299 тис.грн.  

Автомобільний транспорт - це основний вид транспорту на території 

Первомайського району. З 58 населених 49 пунктів забезпечено автобусним 

сполученням, 7 населених пунктів (Калинівка, Троїцьке, Роздолля, 

Краснопавлівське, Крюкове, Шульське, Радомислівка), розташовані поблизу 

залізниці. 

Протягом 2017 року забезпечено пасажирські  перевезення на  11 

приміських автобусних маршрутах загального користування, роботу на яких 

забезпечує підприємство ТОВ «АВТО – ОВІ». Рівень виконання 

пасажирських перевезень за 11 місяців 2017 року становить 96,2%.  

З початку 2017 року споживачів району забезпечено житлово-

комунальними послугами у необхідних обсягах.  

Рівень розрахунків за спожиту електроенергію за 2017 р. установ  

державного бюджету склав 114 %, установ  місцевого бюджету – на 101 %. 

Рівень розрахунків за природний газ бюджетними установами та 

організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів 100,55%. Питання про 

сплату та зменшення заборгованості за енергоносії та впровадження 

енергозберігаючих заходів постійно знаходиться на моєму особистому 

контролі. 

У 2017 році проведені ремонтні роботи на водопровідних мережах у 

с.Троїцьке (Єфремівської сільської ради), с. Побєда та с.Біляївка Суданської 

сільської ради, с. Червоне  (Красненської сільської ради), с. Верхня Орілька, 

с.Трійчате (Берецької сільської ради). Використано  284,0  тис.грн. – коштів 

місцевих бюджетів та залучених коштів. 

За рахунок коштів обласного бюджету проведені роботи  з 

Капітального ремонту водопровідних мереж у с.Слобідське (800,00 тис.грн.). 

За рахунок коштів НАК «Нафтогаз» проведені роботи з Капітального 

ремонту водопровідних мереж у с. Побєда (1 498,00 тис.грн). 

З метою  своєчасної підготовки до початку нового навчального 2017-

2018 року та прискорення виконання ямкового ремонту доріг загального 

користування по маршруту «Шкільного автобусу» та приведення їх до 

належного стану виконано ремонт 3605,2 м2 дорожнього покриття на 

дорогах місцевого значення на загальну суму 2140,0 тис.грн.  

З метою підтримання дорожнього господарства у безаварійному стані  

у 2017 році на ремонт доріг комунальної власності освоєно 1610,0 тис.грн.   



За кошти ПАТ «Укргазвидобування» (2752,00 тис.грн.) проведені 

роботи з  будівництва газових мереж низького тиску по вулицях села 

Шульське Роздольської сільської ради. Завдяки реалізації зазначеного 

проекту отримали можливість підключитися до газових мереж 230 

домоволодінь. 

На благоустрій населених пунктів протягом 2017 року використано  

1578,2 тис.грн., а саме: 

- роботи по відновленню вуличного освітлення з енергозберігаючими 

технологіями в 2017 році були проведені на загальну суму 715,9 тис.грн., що 

на 69% більше, ніж торік.  

- проведено встановлення павільйонів очікування громадського 

транспорту  в с.Берека (2шт), с.В.Орілька (2), с.Михайлівка (2) на суму 136,0 

тис.грн. (110,0тис.грн – у минулому році); 

- відремонтовано павільйони у с.Красне, с.Михайлівка, с.Одрадове та 

с.Слобідське на суму 32,2 тис.грн.  

-  встановлено встановлено 7 дитячих майданчиків на суму 282 тис.грн  

в с.Берека, с.В.Орілька, с.Михайлівка-2, с.Ефремівка, с.Шульське (2016р.-  6 

майданчиків на суму 245,5 тис.грн.) 

- проведені робот по облаштуванню парканів паркових зон на загальну 

суму 180,9 тис.грн. в населених пунктах (с.Одрадове (28,7 тис.грн.), 

с.Ржавчик (54,3 тис.грн.), с.Роздолля (15,8 тис.грн.), с.В.Орілька (45,2 

тис.грн.), с.Грушине (36,9 тис.грн.).  

Окрім  цього, необхідно відмітити: 

- встановлення вуличних туалетів у с.Берека на суму 5,4 тис.грн.;  

- облаштування тротуару у с.В.Бишкин на суму 38,3 тис.грн.; 

- встановлення лавок в паркові зоні с.В.Орілька на суму 10,0 тис.грн.; 

- встановлення мусорних контейнерів с.Ржавчик на суму 63,4 тис.грн.;  

- придбання  різноманітнього обладнання для проведення  робіт з 

благоустрою у Ржавчицькій та Грушинській сільських радах на загальну 

суму 150,6 тис.грн. 

Висока концентрація сільськогосподарського виробництва, 

транспортної інфраструктури в поєднанні із значною щільністю населення 

створюють велике навантаження на біосферу Первомайського району.  

Однією з найгостріших проблем в районі є стан поводження з твердими 

побутовими відходами. 

Так з метою покращення ситуації у сфері поводження з відходами на 

території району виготовлено проект з Будівництва комплексів по 

управлінню комунальними відходами в с. Караченців (проектом 

передбачається будівництва комплексу з переробки  твердих побутових 

відходів з системою збору, утилізації полігонного газу та виробництва 

електричної енергії).  



Проводиться агітаційна робота щодо охоплення  населення роздільним 

збиранням корисних компонентів твердих побутових відходів.  

На території району проведено заходи щорічної всеукраїнської акції з 

благоустрою «За чисте довкілля». Також, упродовж червня-вересня 2017 

року в районі проводилася безстрокова кампанія із забезпечення чистоти і 

порядку в населених пунктах та підвищення контролю за дотриманням норм 

громадського порядку у цій сфері. Під час проведення акцій було ліквідовано 

92 несанкціонованих звалищ загальним обсягом 810м
3
. 

Для вирішення  екологічних проблем району, на виконання заходів 

«Екологічної програми Первомайського району Харківської області на 2014-

2018 роки», у 2017 році було використано 103,7 тис.грн. з коштів 

екологічного фонду, а саме: 

- виготовлення проекту «Відновлення і підтримка  сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану річки Берека в межах села 

Олексіївка» - на суму 98,7 тис.грн.; 

-  виготовлення межових знаків заказників місцевого значення - на 

загальну суму 5,0 тис.грн. 

Виконкомами  сільських рад в 2017 році активно продовжувалась  

робота щодо оновлення застарілої містобудівної документації, розробленні 

нової. Роботи по виготовленню генеральних планів населених пунктів,  

детальних планів території, планів зонування території  виконувались за 

кошти, виділені із бюджетів сільських рад та залучені кошти зацікавлених 

осіб. 

Протягом 2017 року завершено розроблення та погодження 3 

генеральних планів населених пунктів, а саме сел.Трійчате, с.Маслівка, 

с.Ржавчик. В стадії розроблення та погодження знаходяться генеральні плани 

ще на 22 населені пункти: с.В.Бишкин,  с. Миронівка,  с. Красне, с. Червоне   

(колишнє  Червоне  Знамено ),  с.Задорожнє,   с. В.Орілька,  с. Одрадове, 

Максимівка, с.Грушине, с.Картамиш, Киселі, Камянка, Перерезнівка, сел. 

Троїцьке, Біляївка, Дмитрівка, Марївка, Роздолля, Краснопавлівка, 

Шульське, Картамиш, Михайлівка.  

Продовжується розроблення 3 детальних планів територій за межами 

населених пунктів Олексіївської (1) та Грушинської (2) сільських рад.  

Продовжується погодження Схеми планування території району.  

Всього, протягом поточного року за оновлення містобудівної 

документації, сплачено 1,5 млн. грн. (В 2016 році було освоєно 1млн.грн.)  

В 2017 році завершено будівництво газопроводу в с.Шульське 

Роздольської сільської ради.  



Відповідно до Угоди №102017 про співробітництво між ПАТ 

«Укргазвидобування» і Харківською облдержадміністрацією у розвитку 

нафтогазового комплексу Харківської області  від 31.03.2017р. виділено 

кошти НАК «Нафтогаз України» в сумі 2млн.752тис.грн. Із районного 

бюджету було виділено кошти в сумі 432,6 тис.грн.  

Всього побудовано 6615м.п. газових мереж, в т.ч. високого тиску 

1900м.п., низького тиску 4655м.п., установлено ГРПШ.  

16 січня 2018року відбувся урочистий пуск газу,  3 абонента 

виготовити проекти газифікації, змонтували обладнання, проклали газові 

мережі до своїх будинків, їх будинки  були підключені до вуличного 

газопроводу.  

 Протягом 2017 року введено в експлуатацію 4 індивідуальних  

житлових будинки загальною площею 370,2 кв.м, що становить 123,3% від 

плану року (300кв.м.). Це житлові будинки в с. В.Орілька, загальна площа 

111,1 кв.м., вартість 574,455тис.грн. (нове будівництво, сел. Слобідське, 

загальна площа 68,0 кв.м., вартість 540,618тис.грн.  (реконструкція 

житлового будинку), с. Грушине, загальна площа 150,3 кв.м., вартість 

351,693тис.грн.  (реконструкція  житлового будинку) та с. Шульське, 

загальна площа 40,9 кв.м., вартість 205,579 тис.грн. (реконструкція 

житлового будинку). 

У 2016 році введено в експлуатацію 2 житлових будинки загальною 

площею 292,4кв.м, що становить 97,5% річного плану.  

 В 2017 році розпочата робота по будівництву двох амбулаторій 

загальної практики сімейної медицини в селищах Трійчате Берецької 

сільської ради та Біляївка Суданської сільської ради.  

Перша земельна ділянка розташована по вул. Залізнодорожній,  в 

центральній частині с-ща Трійчате (колишнє Комсомольське) Берецької 

сільської ради. На ХІХ сесії VІІ скликання Берецької сільської ради від 

14.12.2017р. було прийнято рішення про виготовлення проекту відведення 

земельної ділянки для будівництва амбулаторії сімейної медицини.  

Друга земельна ділянка розташована в центральній частині                    

с-ща Біляївка по вул..Соборна Суданської сільської ради.   

Новий генеральний план селища Біляївка знаходиться в стадії 

розроблення з 2017 року. Зараз розробляється детальний план території з 

метою будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 

Рішення щодо його розроблення прийнято ХХV сесією VІІ скликання 

Суданської сільської ради від 21 листопада 2017 року. Складено та підписано 

завдання на проектування, завершується розроблення ДПТ.  



 Значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району  

та забезпеченні потреб населення в товарах і послугах відіграють такі 

складові внутрішнього ринку, як торгівля, ресторанне господарство та 

побутове обслуговування населення. Протягом 2017 року забезпечувалось 

зростання основних показників обсягу обороту роздрібної торгівлі, 

роздрібного товарообороту підприємств торгівлі, здійснювалось відкриття 

об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, відповідно 

створювалися нові робочі місця.  

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі в Первомайському районі станом 

на 01.08.2018 року складає 58 одиниць. За 2017 рік  мережа підприємств  

збільшилась на 2  одиниці. 

Мережа підприємств побуту  станом на 01.01.2018  складає 22 одиниці. 

За 2017 рік їх кількість збільшилась на  13 одиниць. В основному це фізичні 

особи - підприємці, які надають послуги з ремонту автомобілів, послуги 

перукаря та надання ритуальних послуг.  

Кількість підприємств ресторанного господарства Первомайського 

району  станом на 01.01.2018 складає 25 одиниць. За  2017 рік  було відкрито 

2 їдальні на базі сільгосппідприємств та 1 кафе на території Роздольської 

сільської ради. 

У січні-вересні 2017р. підприємствами та організаціями району за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно майже 71829 тис.грн. капітальних 

інвестицій, обсяг яких проти відповідного періоду попереднього року 

збільшився на 4,9 %, тоді як в середньому по області на 3,2%.  

Головним джерелом фінансування залишаються власні кошти 

підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 65,3% загального обсягу 

капітальних інвестицій.  

Капітальні інвестиції за рахунок коштів населення у житлове 

будівництво становили  1702,3 тис.грн.  

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу склав 

4483грн, середньообласний показник становить 2466,7 грн.  

Частка Первомайщини у загальнообласному обсязі капіталовкладень 

становила 0,6%.  

Первомайською райдержадміністрацією постійно ведеться робота по 

залученню інвестицій в район.  Первомайський район постійно приймає 

активну участь в конкурсі міні – проектів. 

Необхідно відзначити, що в зв'язку з активною участю населення в 

даних проектах, їх реалізація набуває велике соціальне і суспільне значення. 



В 2017 році 8  проектів Первомайського району одержали перемогу на 

обласному конкурсі на суму 1336,3 тис.грн., з них 666,2 тис.грн. з обласного 

бюджету.  

На території району працюють 3 підприємства (СТОВ  АГРОФІРМА 

«Україна –Нова», ТОВ «АПК «Україна – Нова», ТОВ «Топфармінг») з 

іноземними інвестиціями, які займаються вирощуванням зернових культур.  

За статистичними даними підприємства району експортували власної 

продукції на 6,8 млн. доларів США, що на 86,8 % більше, ніж в 2016 році.  

Станом на 01.01.2017 за даними Головного управління статистики у 

Харківській області, в районі здійснювали діяльність 4 середніх 

підприємства, що складає 4,1% від загальної кількості підприємств та 

92 малих підприємства, що складає 95,9% від загальної кількості підприємств 

району.  

Станом на 01.01.2017 у сфері малого підприємництва працювало  

764 особи, у сфері середнього підприємництва – 361 особа.  

Станом на 01.01.2017 обсяг реалізованої продукції малими 

підприємствами району становив 393,6 млн грн, що склало 39,2% від 

загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності, та обсяг 

реалізованої продукції середніми підприємствами області становив  611 млн 

грн, що склало 60,8% від загального обсягу реалізації.  

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» 

створений та діє центр надання адміністративних послуг Первомайської 

районної державної адміністрації Харківської області (далі – ЦНАП). 

ЦНАП щодня забезпечує прийом громадян, зручне і оперативне 

отримання адміністративних послуг фізичними та юридичними особами, 

максимальне спрощення організації та технології їх надання, відкритість і 

прозорість умов при розгляді звернень фізичних та юридичних осіб.  

В ЦНАПі споживачам надаються: 

 послуги центральних органів виконавчої влади (Держгеокадастр, 

ДАБК, МНС, СЕС, ДМС); 

 послуги районної державної адміністрації ; 

 послуги з видачі документів дозвільного характеру.  

Загалом громадянам та представникам бізнесу Первомайського району 

доступно 54 адміністративні послуги.  

За 2017 рік до ЦНАПу звернулося 3063 громадянина та представника 

бізнесу. Для роботи в ЦНАПі задіяні 2 адміністратори, які в повному обсязі 

забезпечують якісне надання адміністративних послуг для жителів 

Первомайського району. 



В основу роботи Центру покладені доступність, прозорість і 

оперативність контакту органів влади, громадян та бізнесу. Центр працює за 

максимально прийнятним для громадян графіком: 6 днів на тиждень, з яких 2 

дні до 20-00 години, без перерви.  

За підсумками 2017 року до місцевих бюджетів  району отримано 183,7 

млн.грн. (темп росту – 128,8 % до 2016 року) із яких 166,5 млн.грн. доходів 

загального фонду та 17,2 млн.грн. доходів спеціального фонду.  

У структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів 

Первомайського району (без урахування трансфертів) у 2017 році найбільшу 

питому вагу займатимуть: податок на доходи фізичних осіб – 48,3%, єдиний 

податок – 23,0 % та плата за землю – 26,6%.  

Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб склав 35,5 млн.грн. 

У порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на  9,3 млн.грн. або  на 

35,6 %. 

Єдиного податку отримано в 2017 році 16,9 млн.грн., що більше ніж у 

2016 році на 4,2 млн.грн. або на 33,1%.  

Надходження плати за землю в 2017 році склали 19,5 млн.грн., що 

більше ніж у 2016 році на 2,2 млн.грн. або на 12,8 %.  

Обсяг податкового боргу до місцевих бюджетів станом на 01.01.2018 

збільшився з початку року на 1,1 млн.грн. та становить 1,7 млн.грн.  

Питання поліпшення демографічної ситуації та покращення стану 

здоров’я населення є одним із найголовніших у роботі всіх гілок влади, але 

демографічний стан в районі залишається складним. 

За статистичними даними, станом на 01.11.2017 у Первомайському 

районі проживає 15445 осіб. Скорочення у відсотках у порівнянні з початком 

2017 року складає 2,8%.   

Чисельність населення району зменшилась на 345 осіб. Природне 

скорочення  становило 199 осіб, 146 осіб вибули з району.  

Природний рух населення характеризувався зменшенням 

народжуваності на 19,7% (за цей період народилося на 24 дитини менше ніж 

за відповідний період 2016 року). У той же час збільшився показник  

смертності на 10,4% (кількість померлих збільшилась на 28 осіб).  

Для поліпшення демографічного стану в районі реалізується 

комплексна Програма соціального захисту населення Первомайського 

району на 2017 -2020 роки (затверджена рішенням Первомайської районної 

ради від 28.02.2017 № 289-VІI (зі змінами), яка передбачає підтримку 

найбільш незахищених верств населення, а саме тієї категорії громадян, які 

за віком чи за станом здоров’я або у зв’язку з ситуацією, що склалась на 

ринку праці, перебувають у скрутному становищі; забезпечення соціального 



захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; створення умов для 

безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до 

об’єктів інфраструктури тощо. 

В районі забезпечені умови для соціально-правового захисту кожної 

дитини-сироти та позбавленої батьківського піклування.  

Станом на 01.01.2018р. на обліку в районі перебуває 64 дитини-сироти 

та позбавлених батьківського піклування. З них: 21 дитини-сирота, 43 - діти, 

позбавлені батьківського піклування. 

З 64 дітей: 37 дітей виховуються під опікою, 10 дітей виховуються в 

прийомних родинах району та області, 14 дітей виховується у дитячих 

будинках сімейного типу (ДБСТ) району та області, 3 дітей виховуються в 

інтернатних закладах (1-МОЗ, 2-Мінсоцполітики). 

До інтернатних установ діти не направлялись.  

Практично вирішена проблема дитячої бездоглядності та 

безпритульності. Протягом останніх 2 років діти району до притулків та 

центрів соціально-психологічної реабілітації з несприятливих умов вулиці не 

направлялись. 

На кінець року в районі діє 2 дитячих будинки сімейного типу 

(Берецька, Суданська с/р) в яких виховується 17 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та 1 особа з числа дітей-сиріт; 4 

прийомних сім’ї (Олексіївська, Закутнівська, Дмитрівська с/р), в яких 

виховується 6 дітей та 1 особа з числа дітей-сиріт. Також, в родинах опікунів 

та піклувальників району проживає 26 дітей та  8 усиновлених дітей.  

З початку року нові прийомні родини та ДБСТ в районі не 

створювалися. Протягом року до діючого ДБСТ Бондаренко довлаштовано 3 

дітей району. Виходу дітей з ПС, ДБСТ не відбувалося.  

В районі ведеться реєстр житла дітей-сиріт та позбавлених 

батьківського піклування.  

З 64 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 45 дітей 

мають право користування житлом, 3 право власності. Закріплено житло за 

48 дітьми, але у 19 дітей воно перебуває у непридатному для проживання 

стані - потребує капітального або поточного ремонту; у 16 дітей житло не 

закріплювалося взагалі: у 10 дітей – відсутнє право власності та 

користування, у 6 дітей – зруйноване за місцем реєстрації. 

З початку року на квартирний облік за клопотанням Служби 

поставлено 1 дитину, яка досягла 16-річного віку та потребує покращення 

житлових умов (Суданська с/р). 

Всього за рішеннями виконавчих комітетів сільських рад району на 

квартирному обліку перебуває 7 дітей, які потребують поліпшення житлових 



умов у зв’язку з його відсутністю або повним руйнуванням, ще 22 дитини 

району потребують постановки на такий облік. 

Складною в районі є ситуація щодо забезпечення житлом осіб з числа 

дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Так, з 29 осіб до 23 

років, що перебувають на обліку - 12 осіб потребують забезпечення житлом у 

зв’язку з його відсутністю або руйнуванням. У відношенні цих осіб є 

відповідні рішення сільських рад про постановку на квартирний облік.  

З метою покращення зазначеної ситуації  райдержадміністрацією в 

2017 році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

15.11.2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 

році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, 

будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для 

дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення 

проектно-кошторисної документації»  придбано 6 квартир в                             

м. Первомайський на суму 1 087 300 грн. 

У 2017 році район прийняв участь у пілотній програмі створення 

системи патронатного виховання, метою якого є профілактика соціального 

сирітства на ранніх етапах роботи з кризовою родиною – підписано 1 договір 

про співпрацю.  

Фінансування заходів у сфері молодіжної політики у 2017 році 

здійснювалось у рамках виконання соціальної  Програми розвитку фізичної 

культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу 

життя у Харківській області на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням 

XXVII сесії обласної ради VІ скликання від 19.12.2013 №886-VІ. 

На території Первомайського району у 2017 році фактично працювало 

12 таборів відпочинку з денним перебуванням при навчальних закладах 

району, якими охоплено 780 дітей. 

Всього (за оперативними даними) оздоровленням та відпочинком у 

2017 році охоплено 1428 дітей або 100% від загальної чисельності дітей 

віком від 7 до 17 років включно. 

Із загальної кількості оздоровленням та відпочинком за соціально 

незахищеними категоріями охоплено 1168 дитина, що складає 100% від їх 

загальної кількості. 

На фінансування оздоровчої кампанії витрачено 1 млн 471,20 тис. грн. 

(521 тис.грн з місцевого бюджету, 950 тис. грн залучених коштів.)  

За рахунок коштів обласного бюджету на оздоровлення було 

направлено 100 дітей пільгових категорій ( у минулому 2016 році – 54). 



Протягом звітного періоду предметно організовувалась фізкультурно-

оздоровча та спортивна робота у сільській місцевості. Всього всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в районі охоплено 1050 

чоловік. 

Збірні команди району прийняли участь в обласних змаганнях з футзалу, 

жіночого і  чоловічого волейболу,  пляжного волейболу, спортивної рибалки, 

спартакіаді допризовної молоді,  обласному фестивалі «Козацькі розваги».  

Футбольний клуб «Первомайський» брав участь в регулярній першості 

Харківської області та посів 8 місце в першості області.  

З метою створення сприятливих умов для належної підготовки збірних 

команд району  на районному стадіоні «Колос»,  було  проведено поточний 

ремонт роздягалень, кругової легкоатлетичної доріжки,  змонтовані 

пластикові стільці на трибунах,  павільйони  для запасних гравців, 

облаштовано вуличний тренажерний майданчик та майданчик з синтетичним 

покриттям для ігрових видів спорту,  майданчик для пляжного волейболу.   

На базі Олексіївського НВК, в рамках обласної програми, завершено 

будівництво сучасного спортивного комплексу до складу якого ввійшли 

вуличний тренажерний майданчик,  майданчик з синтетичним покриттям для 

ігрових видів спорту, майданчик для гімнастичних вправ. Кошторисна 

вартість цієї нової спортивної споруди склала 1500,00 тис. грн.   

 Значна увага приділялась  збереженню контингенту вихованців дитячо-

юнацької спортивної школи відділу освіти, де зараз займається 342 учнів, що 

складає 35,6% від  учнівської молоді, що навчаються у загальноосвітніх 

школах району. Це один з найкращих показників у Харківській області. 

Збірні команди ДЮСШ з футболу та волейболу приймають участь у 

регулярній першості Харківської області двома віковими групами.  

Особлива увага приділялась залученню фінансів на підтримку  

спортивних осередків за місцем проживання населення, шляхом проведення 

роботи з виконкомами сільських рад та керівництвом сільгосппідприємств, 

які надавали субвенції  на фінансування низових спортивних колективів. У 

2017 році було залучено з місцевих бюджетів 360,0 тис. грн.  та  

сільгосппідприємств 80,0 тис. грн. Всього на спортивну масову роботу 

залучено 550,0 тис. грн. 

 Протягом року велась спрямована робота щодо забезпечення якісного 

та повного надання освітянських послуг.  

За статистичними даними, станом на 01.01.2017 в районі налічується 14 

дошкільних підрозділів у складі 12 навчально-виховних комплексів. На 

початок 2017 року 325 дітей віком від 3 до 6 років відвідують дошкільні 

заклади освіти.  

Показник охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років 

дошкільними навчальними закладами становить 97,3%. Показник охоплення 

дітей старшого дошкільного віку різними формами дошкільної освіти по 

району складає 100%.  



Завантаженість дошкільних навчальних закладів (чисельність дітей у 

розрахунку на 100 місць) станом на 01.01.2017 – 59 дітей. 

У 2017 році на виконання плану відкриття ДНЗ (НВК), додаткових груп 

у функціонуючих закладах в районі відкрито 2 різновікові групи: 

- дошкільний підрозділ Біляївського навчально-виховного комплексу 

Первомайської районної державної адміністрації  Харківської області (1 

група, 16 дітей);  

- дошкільний підрозділ Шульського навчально-виховного комплексу 

Первомайської районної державної адміністрації Харківської  області (1 

група, 16 дітей). 

   За статистичними даними, станом на 05.09.2017 у районі налічується 

12 загальноосвітніх навчальних закладів (навчально-виховних комплексів). 

Кількість  учнівського контингенту складає 953 осіб (станом на 05.09.2016 – 

973 учня). У порівнянні з минулим роком мережа загальноосвітніх 

навчальних закладів комунальної форми власності залишилась без змін.  

У 2017/2018 навчальному році регулярним підвозом до місць навчання 

та у зворотному напрямку забезпечено 452 учнів та  127 педагогічних 

працівників. Станом  на 13.10.2017 у перевезенні задіяні 13 одиниць 

автотранспорту. Підвіз учнів та вчителів забезпечено на 100%., в 2017 році 

придбано 1 автобус. 

В школах району працюють 29 навчально-комп'ютерних  комплексів 

та 42 окремих  комп'ютери, які використовуються в управлінській діяльності. 

Всього в районі встановлено 192 сучасних персональних комп'ютерів, які 

використовуються в учбовому процесі, що складає 6 учнів на 1 персональний 

комп'ютер. 

У 2017 році за кошти обласного бюджету придбано 10 комплектів 

сучасного навчального обладнання для кабінетів хімії (4 каб), математики (1 

каб), біології (2 каб), географії (2 каб), та фізики (1 каб). Загальна сума 

складає 2392 тис.грн. 

З метою зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів 

району  здійснено поточний ремонт усіх закладів району. Протягом 2017 

року для проведення заходів покращення матеріальної, технічної  та 

навчальної бази надійшли кошти з різних бюджетів та джерел фінансування, 

в результаті чого були виконані роботи (міні-проекти) по заміні вікон на 

енергозберігаючі: у Слобідському НВК-28 вікон, Одрадівському НВК-18 

вікон, Миронівському НВК-31 вікно, Шульський НВК-26 вікон, загальна 

сума заходів 539,5  тис.грн. 

На проведення поточних ремонтів в  навчальних закладах з місцевого 

бюджету  було виділено: 152 тис.грн.; на поточний ремонт топкової 



Грушинського НВК 29,814 тис.грн.; Миронівський НВК (поточний ремонт 

покрівлі) - 49,978 тис.грн.; Біляївський НВК (поточний ремонт покрівлі 

гаражу) – 15 тис грн.. 

За рахунок фонду «ЮНІСЕФ» виконані ремонтні роботи по 

облаштуванню приміщень дошкільних підрозділів у Миронівському  та 

Шульському НВК. 

Здійснено технічне переоснащення систем теплопостачання  

Грушинського НВК -1474,00 тис.грн., Троїцького НВК – 1425,00 тис.грн., 

«Реконструкція системи опалення Берецького НВК» - 450 тис.грн. 

Встановлені нові котли у Шульському НВК (шкільний та дошкільний 

підрозділ) на суму 111,0 тис.грн. (кошти місцевого бюджету).  

За кошти обласного та районного бюджетів збудовано спортивний 

майданчик з штучним покриттям та встановленням тренажерів на території 

Олексіївського НВК (загальна сума 1 млн. 400 тис. грн.)  

У жовтні 2017 року, після проведення тендерної процедури, за кошти 

обласного та районного бюджету було придбано ще один, новий автобус, 

який підвозить учнів та вихованців до  Грушинського НВК. 

Мережа установ, що створюють умови для творчого розвитку 

особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання 

громадян, доступності освіти у сфері культури та задоволення культурних 

потреб жителів Первомайського району Харківської області, включає 47 

закладів культури, з них:1районний Будинок культури, 18 сільських Будинків 

культури, 4 сільських клуби, 23 сільські бібліотеки, 1 Верхньобишкинський 

краєзнавчий музей. 

Протягом 2017 року в клубних закладах району було проведено 3477  

масових заходів, які відвідали 188019 чоловік. З них проведено для дітей 

1120 заходів, присутніх на них було 42751  чол.  

З метою відзначення державних свят, ювілейних дат видатних митців і 

пам’ятних подій проведено різноманітні тематичні заходи.  

З метою створення сприятливих умов для забезпечення оздоровлення 

та відпочинку дітей, відділом культури і туризму  та сільськими установами 

культури були проведені 82 заходи під час літніх шкільних канікул у  

оздоровчих дитячих таборах відпочинку.  

В клубних закладах району функціонують 89 клубних формувань, в них 865 

учасників. Із них дитячих - 54, учасників - 521. 

В 2017р. був започаткований районний огляд – конкурс сільських 

клубних закладів «Таланти твої – Україно!»,в якому прийняли участь 20 

сільських закладів культури. 



У  2017  році до фондів бібліотек Первомайського району  надійшло 

1708 примірників книг на суму 119052 грн. Книжковий фонд сільських 

бібліотек району складає 288170 примірників книг та брошур.  

З метою покращення матеріально – технічного становища закладів 

культури за рахунок різних джерел фінансування, незаборонених 

законодавством, проведено поточних ремонтів на суму 643,905 тис грн., з 

них залучено позабюджетних коштів 60,100 тис. грн. Поповнена матеріально 

- технічна база закладів культури. Всього на суму 1 206,776 тис. грн., з них: 

7,900 тис. грн. за позабюджетні кошти.  

На завершення звіту хочу зазначити, що упродовж минулого року 

закладено серйозну основу для виконання поставлених завдань у 2018 році, 

але лише за умови узгодженої роботи усіх управлінь, відділів органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування ми зможемо досягнути 

успіху, зробивши життя пересічного мешканця Первомайщини змістовним, 

комфортним та успішнім. 

Дякую за увагу! 

 


