
 
 

      

 Публічний звіт  

діяльності Нововодолазької районної державної адміністрації   

за 2017 рік 

 

У відповідності до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», діючи на засадах  законності, 

пріоритетності прав людини, Нововодолазька районна державна адміністрація в 

межах своїх повноважень протягом 2017 року здійснювала виконавчу владу на 

території району, а також реалізувала повноваження, делеговані їй районною 

радою.  

Робота районної державної адміністрації протягом року була направлена в 

першу чергу на реалізацію завдань щодо сталого економічного зростання, 

поліпшення життєвого рівня населення, покращання соціального захисту його 

найменш забезпечених верств. 

Виконання основних та делегованих повноважень за 2017 рік районною 

державною адміністрацією та її структурних підрозділів проводилось за 

наступними  напрямками: 

   

Бюджет 

В минулому році значно збільшився ресурс місцевих бюджетів, 

направлених на розвиток територіальних громад району. 

Запроваджено нову форму фінансового забезпечення місцевих бюджетів та 

зміни взаємовідносин державного бюджету з місцевими. Основним є – 

посилення місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової основи, розширення 

джерел наповнення, заміна балансування місцевих бюджетів системою 

вирівнювання податкоспроможності, що рахується більш прогресивнішим.  

Завдяки перерозподілу коштів з орієнтацією на місцеві бюджети до 

бюджету району з урахуванням субвенцій з державного бюджету надійшло 

коштів в сумі  359 млн.679,4 тис. грн., або 103,0 % до затвердженого плану. 

Порівняно до 2016 року розмір надходжень збільшився на 104 млн. 790,4 тис. 

грн. або на 41,1 %, до  2015 року - збільшився  на 174 млн. 403,2 тис.грн., або 

94,1 %.     

Власних і закріплених доходів у загальний фонд бюджету району 

надійшло 113 млн. 805,4  тис.грн., або 113,8 % до затвердженого плану.  

Порівняно до 2016 року надходження збільшились на 33 млн. 509,0 тис. грн. 

або на 41,7 %, та до  2015 року – на 64 млн. 169,0 тис.грн., або 129,3%.        

Найвагомішим джерелом наповнення доходів загального фонду місцевого 

бюджету залишається податок  на доходи фізичних осіб. Надійшло коштів за 

2017 рік 56 млн. 897,9 тис.грн., або 119,0 % до планового завдання. В 

порівнянні до 2016 року надходження по вказаному податку збільшились на   

19 млн. 223,7 тис.грн. або 51,0 %, та до  2015 року -  збільшились на                   

33 млн. 458,7 тис.грн. або 142,7 %. 

Плати за землю надійшло  23 млн. 611,7 тис.грн. або 107,4 % до плану. 

Порівняно до 2016 року надходження збільшились на 7 млн. 163,8 тис.грн. або 

43,6 %, та до 2015 року - збільшились на 12 млн. 110,9 тис.грн. або 105,3%. 
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Видаткова частина бюджету виконана на 340 млн. 586,3 тис. грн., що на 

102 млн. 857,9 тис. грн. або  на 43,3% більше проти 2016 року, та на 

162 млн.794,0 тис. грн. або на 91,6%  більше проти 2015 року.  

 

Особливу увагу  хочу звернути на те, що система охоплення субсидіями 

широкого кола населення району в 2017 році запрацювала на повну силу. Тому 

видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склали 134 млн. 897,6 

тис. грн., що на 39 млн. 597,7 тис. грн. або на 41,6% більше проти 2016 року, та 

на 75 млн. 180,3 тис. грн. або на в 125,9% більше проти 2015 року. 
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Завдяки ініціативі та ефективній роботі структурних підрозділів районної 

державної адміністрації, за підтримки Харківської обласної державної 

адміністрації,  в 2017 році  за рахунок обласного та державного бюджету по 

зведеному бюджету району на  видатки розвитку спрямовано 8 млн. 210,4 тис. 

грн., що на 1 млн. 484,8 тис. грн., або на 22,1 % більше, ніж було виділено у 

2016 році (6 млн. 725,6 тис. грн.), та на 6 млн. 900, 4 тис.грн. або в 6,5 разів 

більше ніж у 2015 році (1310,0 тис.грн.). 
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Вказані кошти дали змогу придбати новий шкільний автобус для учнів 

Старовірівської громади (1450,0 тис.грн.), провести капітальні ремонти із 

заміною вікон на металопластикові в Липкуватівському НВК (405,0 тис.грн.), в 

Новоселівському НВК (717,3 тис.грн.), в Нововодолазькому ліцеї  (663,4 

тис.грн.), в Охоченській ЗОШ I - III ступенів (481,1 тис.грн.),  

Нововодолазькому навчально-виховному комплексі (91,6 тис.грн.) та 

Мелихівському навчально-виховному комплексі  (87,0 тис. грн., здійснити 

фінансування міні-проектів обласного конкурсу «Разом у майбутнє» (281,4 тис. 

грн.), здійснити капітальний ремонт нежитлової будівлі в с. Парасковія (1 458,2 

тис. грн.), капітальний ремонт приміщень Ватутінського сільського будинку 

культури в с. Ватутіне (800,00 тис.грн.), капітальний ремонт м’якої покрівлі 

Сосонівського навчально-виховного комплексу (ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ) 

(717,9 тис.грн.), здійснити видатки на оснащення навчальних кабінетів хімії, 

біології, фізики, географії та математики обладнанням (апаратура, прилади, 

пристрої, пристосування тощо) та забезпечення іншим навчальним 

обладнанням (шкільні дошки, шкільні меблі) загальноосвітніх навчальних 

закладів району (961,5 тис.грн.), забезпечити загальноосвітні навчальні заклади  
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району комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням для 

забезпечення навчально-виховного процесу (96,0 тис.грн.). 

Крім того, через Департамент капітального будівництва Харківської 

обласної державної адміністрації були виділені кошти на проведення 

капітальних ремонтів: КЗ «Нововодолазький районний будинок культури» - 

697,8 тис. грн. та дитячого садка-ясел на 95 місць в с. Старовірівка  – 2 000 тис. 

грн. 

                   

                                       Сільське господарство 

Протягом 2017 року  обсяг виробництва валової продукції сільського 

господарства складав 816222,8 тис. грн., що на 10 млн. 571,7 тис. грн. або на 

1,3% більше минулого року, в т.ч.: по продукції рослинництва – 621271,9  тис. 

грн., що на 4 млн. 650,6 тис. грн. або на 0,8% більше минулого року, по 

продукції тваринництва - 194950,9 тис. грн., що на 5 млн.921,1 тис. грн. або  

3,1%  більше минулого року. 

 
На індекс валової продукції у галузі рослинництва суттєвий вплив 

спричинили малосприятливі погодно – кліматичні умови 2017 року. 

По всіх категоріях господарств було обмолочено 24,8 тис. га ранніх 

зернових та зернобобових культур, намолочено 135,8 тис. т. зерна при середній 

урожайності по району 54,8 ц/га. Озимої пшениці зібрано на площі 18,5 тис. га, 

валовий збір склав 107,5 тис. т, урожайністю 58,1 ц/га; ярої пшениці – на площі 

0,9 тис. га, валовий збір – 4,6 тис. т, урожайністю 49,0 ц/га; ярого  ячменю – на 

площі 2,8 тис га, валовий збір – 13,7 тис. т, урожайність – 49,4 ц/га. 

Пізніх зернових культур  обмолочено 18,6 тис. га, намолочено 93,9 тис. т 

зерна при середній урожайності по району 50,5 ц/га, в т.ч.: гречки  намолочено 

0,7 тис. т, урожайність 9,2 ц/га; кукурудзи на зерно намолочено 92,1 тис. т, 

урожайністю 52,9 ц/га; соняшнику скошено 13,1 тис. га, намолочено 41 тис. т, 

урожайність  - 31,2ц/га; картоплі зібрано з площі 2,7 тис. га, валовий збір склав 

108,9 тис. т, урожайністю 410,4 ц/га. 



 
 

5 

 

Під урожай 2018 року посіяно 17,0 тис. га озимих культур, в т.ч. озимої 

пшениці на зерно - 16,6 тис. га, жита – 0,3 тис. га.  

З мінеральними добривами посіяно 14,6 тис. га, з органічними – 0,5 тис. га, 

отримано сходів озимих  культур на площі 15,6 тис. га, з яких в доброму стані 

знаходяться 30%, в задовільному – 64%, слабкі та зріджені – 6%. 

На початок січня 2018 року у сільськогосподарських підприємствах 

налічувалось 2738 голів великої рогатої худоби, з них 1095 голів корів, 11069 

голів свиней, 340 голів овець, птиці – 448,7 тис. голів. Порівняно до 1 січня 

2017 року кількість великої рогатої худоби зросла на 8%, при цьому на 1,2% 

зменшилось поголів`я корів, кількість свиней збільшилась на 3%, овець – на 4%, 

поголів`я птиці  -  на 7%. 

Протягом року у сільськогосподарських підприємствах вироблено м’яса   

6,6 тис. т, молока – 4,3 тис. т, яєць – 63 869,6 тис. шт.  Порівняно з відповідним 

періодом попереднього року виробництво м’яса зменшилось на 3%, зросло 

виробництво молока – на 3%, кількість яєць збільшилась на 1%. 

З метою розвитку тваринництва в районі сільськогосподарськими 

підприємствами ведеться робота по будівництву та реконструкції тваринних 

комплексів, а саме: ТОВ «Дельта» будує тваринницьке приміщення для 

утримання корів з подальшою установкою сучасного молочного обладнання на 

1000 голів (загальна кошторисна вартість 8 млн. грн., відсоток готовності 

приміщення – 80%); ПП «Агрофірма Світанок» реконструює приміщення 

свинокомплексу проектною потужністю 24 тис. голів свиней на рік (загальна 

кошторисна вартість реконструкції – 48 млн. грн., відсоток готовності – 75%). 

Не залишається поза увагою технічне і технологічне переоснащення 

виробництва, укріплення матеріально-технічної бази. Так, протягом року було  

придбано 41 одиницю сільськогосподарської техніки на 85 млн. 924 тис. грн. 

У поточному році сільськогосподарські підприємства проводили 

розрахунки за оренду землі з власниками земельних часток (паїв). Загальна 

кількість орендодавців землі в сільськогосподарських підприємствах у 2017 

році становить 8294 особи. Сума виплати орендної плати за договорами оренди 

– 102477,04 тис. грн. Середній розмір плати за 1 гектар орендованої землі 

відповідно до укладених договорів складає 2325,0 грн., що на 587 грн. або на 

33,8% більше у порівнянні з минулим роком (у 2016 році – 1738 грн.). 

Розмір плати за оренду земельних часток (паїв) у 2017 році в середньому 

по району складає 7,3 % від вартості земельної ділянки (у 2016 році цей 

показник складав 5,7%). 

 

                                            Промисловість 

Районна державна адміністраціє всебічно підтримує розвиток промислових 

підприємств району. Слід зазначити, що Нововодолазький район є одним із 

провідних промислових районів області і за обсягом реалізованої промислової 

продукції у 2017 році посів 5 місце. Промисловими підприємствами району 

реалізовано промислової продукції на суму 4 млрд. 613,9 млн.грн., що складає 

111,8%  порівняно з минулим роком.  
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Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення 

Нововодолазького району становив 143,4 тис. грн. при середньообласному 

показнику 61,7 тис. грн. По вказаному показнику район займає 3 місце по 

області. 

За даними моніторингу відділу економіки районної державної 

адміністрації промисловими підприємствами району вироблено продукції в 

діючих цінах на суму 621 656,9 тис. грн., темп росту до минулого року – 

156,5%. Реалізація промислової продукції - 572 806,4 тис. грн.,  що більше на 

56%. 

 

За січень-листопад 2017 року промисловими підприємствами експортовано 

товарів на суму 9 235,8 тис. дол. США (121,7% до минулого року); імпортовано  

товарів на загальну суму  3 555,0  тис. дол. США (118,0% до минулого року). 

Зовнішньоторгівельний обіг району становив 12790,8 тис. дол. США 

(120,9% до минулого року), при цьому позитивне сальдо склало 5 680,7 тис. 

дол. США. 

 

                                                    Транспорт 

Районною державною адміністрацією ведеться робота по охопленню 

населення району транспортним сполученням. Автобусним транспортним 

сполученням охоплено 40 сільських населених пунктів району  або  69%. 

Послугами автомобільного транспорту скористалися 99,4 тис. пасажирів, 

виконано 3,4 млн. пас. км пасажирообороту, що відповідно на 2,5% та на 10,3% 

більше рівня 2016 року.  

У 2017 році вантажооборот підприємств автомобільного транспорту  

становив 28,2 млн. ткм, або 108,8 % від обсягу 2016 р. Підприємствами 

транспорту перевезено 169,7 тис. т вантажів, що на 6,1% більше обсягу 2016 

року.  
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Відповідно до ст.7 Закону України «Про автомобільний транспорт»    на 

районні державні адміністрації покладено забезпечення організації  

пасажирських  перевезень на приміських  автобусних маршрутах загального 

користування,  що   не   виходять   за   межі   району. Послуги пасажирських 

перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що 

не виходять за межі території району, надає ПП «Мереф`янське АПТ», яким 

обслуговується 8 приміських автобусних маршрутів.  

 Завдяки фінансовій підтримці сільських та селищних рад в районі було 

забезпечено безкоштовне перевезення пільгової категорій громадян 

автомобільним транспортом, перевізнику на вказані цілі відшкодовано               

231,3 тис.грн. 

На усіх маршрутах працює ліцензований автотранспорт,  проводиться 

постійна робота по виведенню з експлуатації автобусів малої місткості із 

заміною їх на автобуси середньої та великої місткості.  

 

                                       Інвестиційна діяльність 

 

Дорожніми організаціями району виконано робіт на  32 404,3 тис.грн., що 

на 81% більше минулого року. 

За рахунок коштів сільських та селищних бюджетів на загальну суму  

657,4 тис.грн. проводився монтаж, поточний ремонт та  утримання мереж 

вуличного освітлення по 6-ти сільських  та селищних радах. 

За бюджетні кошти сільських рад та вкладень Нововодолазької об`єднаної 

територіальної громади на загальну суму 9 869,1 тис.грн. поточно та капітально 

відремонтовано 67 вулиць району по 16-ти населених пунктах. 

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища придбано для Нововодолазької об`єднаної територіальної громади 

сміттєвоз з заднім завантаженням типу МІКРО Б на базі шасі КрАЗ-5401.Н2-

500 Євро-5 з відвалом для прибирання снігу на суму 1 500,0 тис. грн. 
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Сім сільських та селищних рад стали  переможцями обласного конкурсу 

міні-проектів «Разом в майбутнє», в результаті чого освоєно: з обласного 

бюджету  577,6 тис.грн., з районного бюджету – 200,7 тис. грн., з бюджетів 

сільських та селищних рад – 310 тис. грн., залучено коштів мешканців громад – 

58,7 тис. грн., спонсорських коштів – 10,0 тис. грн. Вказані кошти використані 

на впровадження заходів з енергозбереження, встановлення дитячих 

майданчиків для громад. 

В  районі постійно проводиться робота з пошуку та залучення інвестицій, 

міжнародної технічної допомоги, для залучення іноземних інвесторів, розвитку 

інфраструктури, інвестиційної діяльності для забезпечення сталого 

економічного зростання та підвищення життєвого рівня населення району.  

В 2017 році було подано пропозиції на участь у конкурсному відборі 

інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального  розвитку у 2018 році по наступним 

проектам: «Придбання автотранспорту, обладнаного рентгенівським 

діагностичним комплексом, для  закладів загальної практики сімейної 

медицини Нововодолазького району», «Капітальний ремонт дитячого садка 

ясел на 95 місць в с.Старовірівка Нововодолазького району Харківської 

області», «Реконструкція існуючого звалища для захоронення твердих 

побутових відходів для перетворення його в полігон ТПВ за межами 

населеного пункту в селі Старовірівка Нововодолазького району Харківської 

області» на загальну суму 34,1 млн. грн. 

Для залучення інвестицій на розвиток соціальної сфери району 

Нововодолазькою районною державною адміністрацією спільно з громадською 

організацією «Фундація Схід-Захід» подано Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH проектну пропозицію 

«Реконструкція  будівлі Нововодолазького будинку дитячої та юнацької 

творчості» на суму 1,5 млн. грн., конкурсний відбір проекту та фінансування 

проводитиметься в 2018 році  

 

                               Житлово-комунальне господарство 

 

Житлово-комунальне господарство - галузь, яка забезпечує населення та 

підприємства району необхідними житлово-комунальними послугами та 

суттєво впливає на економіку району. Саме тому робота підприємств  житлово-

комунального господарства знаходилась на постійному контролі в районній 

державній адміністрації.  

В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років в 

житловому фонді освоєно 17,6 тис. грн. на ремонти вентиляційних каналів, 

під`їздів багатоквартирних будинків, часткової заміни каналізаційної системи 

по вул. Зміївська,2, смт Нова Водолага. 

У районі функціонує 15 котелень, що здійснюють централізоване 

теплопостачання району: 2 котельні обслуговує  ТОВ «Регіон техсервіс»,  
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2 котельні - ТОВ «Тепло-Грант», 7 котелень – ТОВ «Укр-тепло» та 4 котельні – 

ТОВ «Стандарт-Тепло».  

Всі котельні працюють на альтернативних видах палива. 

За власні кошти підприємств, що обслуговують котельні, в розмірі               

150,0 тис. грн., проведено роботи по обслуговуванню котлів, насосів, запірно-

регулюючої арматури в котельнях і на теплових мережах, перевірці автоматики 

безпеки на теплових установках, проведена державна повірка засобів 

вимірювальної техніки. 

Розрахунки споживачів району за послуги водопостачання та 

водовідведення станом на 01.01.2018 здійснювалися на рівні117,8%. 

Споживачі району проводили розрахунки за послуги теплопостачання на 

рівні 106,3%. 

Розрахунки споживачів району з утримання багатоквартирних будинків 

здійснювалися на рівні 100%.  

 

                                  Містобудування та архітектура 

 

Виконання делегованих повноважень в питаннях надання фізичним та 

юридичним особам району послуг в сфері містобудування та архітектури 

забезпечується районною державною адміністрацією в повному обсязі.  

Підготовлено та надано 520 висновків щодо виготовлення проекту 

землеустрою земельних ділянок.  

Рішенням ІІІ сесії VII скликання Нововодолазької районної ради від 

23.12.2015 затверджено Програму розробки (оновлення) містобудівної 

документації Нововодолазького району на 2016-2020 роки.  

На даний час розроблено та затверджено 15 Програм розробки (оновлення) 

містобудівної документації сесіями сільських (селищних) рад району на 2016-

2020 роки. Виготовлено 1 генеральний план території та 2 картографічні схеми 

території сільських рад. 

Протягом року було видано 17 умов та обмежень забудовникам, 21 

паспорт прив’язки тимчасових споруд-павільйону для провадження 

підприємницької діяльності,  а також 40 будівельних паспортів. Прийнято 

протягом року в експлуатацію 10 житлових будинків загальною  площею 

899,2м
2
,   що становить 89%  до відповідного періоду попереднього року.  

                               

Попередження надзвичайних ситуацій 

 

Одним із пріоритетних напрямків соціального розвитку району є 

попередження, своєчасне реагування та ліквідація надзвичайних ситуацій. 

 Для вказаних цілей розроблена та діє «Програма створення матеріальних 

резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та їх наслідків у Нововодолазькому районі на 2016-2018 

роки» (далі Програма), яка затверджена рішенням ІІІ сесії VІІ  скликання 

Нововодолазької районної ради від 23.12.2015 року.  
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За час дії Програми місцевий матеріальний резерв поповнено на суму              

87,4 тис. грн., що становить 139,1 тис.грн. 

Матеріальний резерв у вигляді пально-мастильних матеріалів передавався 

Нововодолазькому РВ ГУ ДСНС та гасіння лісових і степових пожеж, філії 

«Нововодолазький райавтодор» ДП «Харківоблавтодор» ДАК «Автомобільні 

дороги України» на розчищення снігових заметів, Управлінню 

Держпродспоживслужбі у Нововодолазькому районі пально-мастильні та 

дизенфекційні матеріали на проведення заходів з ліквідації  збудника 

африканської чуми свиней на території села Федерівка, Нововодолазького 

району.  

Місцева комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

району протягом 2017 діяла відповідно до плану роботи, який було розроблено 

за рекомендаціями регіональної комісії ТЕБ та НС Харківської області. У 2017 

році проведено 8 засідань комісії, з яких 4 планових та 4 позачергових.   

Протягом року було проведено планові та позапланові командно-штабні та 

практичні навчання за темами: 

«Пожежі в природних екосистемах»; 

«Встановлення вибухового пристрою  у громадському місці»; 

«Виникнення аварій на системах життєзабезпечення»; 

Стан готовності району до ліквідації надзвичайних ситуацій перевірено під 

час проведення у травні поточного року командно-штабного навчання на тему: 

- «Дії органів управління та сил цивільного захисту Харківської області 

при ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами в природних 

екосистемах Нововодолазького района», які відбулися на базі Навчального 

центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України 

(Нововодолазький район, с. Ватутіне). 

Для інформування населення про заходи щодо попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій, у засобах масової інформації району в 2017 році 

вийшло 28 статей, серед яких «Заходи пожежної безпеки у пожежонебезпечний 

період», «Безпека під час відпочинку на водоймищах району (у тому числі 

зимова рибалка)», «Небезпечне полювання (грибний сезон)», серія статей щодо 

навчання населення району діям під час виникнення надзвичайних ситуацій.  
 

                                Ринок праці та заробітна плата 

 

Збільшення розміру оплати праці, скорочення диференціації доходів                        

є одним із основних завдань щодо підвищення рівня життя населення. 

За статистичними даними за ІІІ квартал 2017 року середньомісячна 

номінальна заробітна плата одного штатного працівника в районі дорівнювала 

5846,0 грн., що вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн.) – на 82,7%, 

та на 71% більше минулого року. 
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Станом на 01.01.2018 року заборгованість з виплати заробітної плати по 

підприємствам району відсутня. 

 
 

Офіційний рівень безробіття станом на 01.01.2018 року зменшився у 

порівнянні з минулим роком і складав 1,34% (відповідний період минулого 

року – 1,58%).  

За сприянням районного центру зайнятості  працевлаштовано  1041 особу, 

що на 103 особи більше, ніж в минулому році. 

Профорієнтаційними послугами скористалися 4901 особа, що на 1239 осіб 

більше відповідного показника минулого року. 

З початку року фахову підготовку для зайняття підприємницькою 

діяльністю пройшли 4 особи. Одноразову допомогу по безробіттю для 

відкриття власної справи отримали 5 безробітних: 4 особи з числа молоді, 1  з 

числа демобілізованих військовослужбовців - учасник АТО.  Протягом року 

було проведено 393 групових заходів з різних тематик, з них 4 для зайняття 

підприємницькою діяльністю. Участь у заходах взяли 5342 особи. 

В тимчасових та оплачуваних громадських роботах на підприємствах, 

установах, організаціях району було задіяно 280 осіб, при цьому витрачено 

всього коштів 597,4 тис. грн., що на 24,2 тис. грн. більше, ніж в минулому році. 

 

Розвиток малого та середнього бізнесу 

 

Станом 01.01.2018 в районі здійснюють діяльність 1607 суб’єктів 

підприємницької діяльності, із них 486 юридичних осіб, 1121 фізична особа.  

З початку року зареєструвалося 193 суб’єкти підприємницької діяльності, з 

них: 166 фізичних  осіб та 27 юридичних осіб.  

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість суб’єктів 

підприємницької діяльності зменшилась на 11,8 %, це переважно фізичні особи 

- підприємці, які в січні 2017 року подали заяви на припинення 

підприємницької діяльності у зв'язку зі зміною в Податковому кодексі.  
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Середньоспискова чисельність працівників на малих підприємствах за 

січень – листопад 2017 року складала 973 чоловіки. Середньомісячна заробітна 

плата працівників на підприємствах малого бізнесу за січень-листопад 2017 

року становила 5339,54грн. та збільшилась порівняно до  аналогічного періоду 

минулого року на 95,3 %.  

За січень-грудень  2017 року створено 371 нове робоче місце, в т.ч.: 161 

робоче місце для працівників у юридичних осіб, 51 робоче місце  - для 

найманих працівників у фізичних осіб та 159 робочих місць – для фізичних 

осіб-підприємців. 

 

Реформування системи надання адміністративних послуг 

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в районі 

створено та діє Центр надання адміністративних послуг районної державної 

адміністрації. 

Центром надається 39 видів адміністративних послуг. Працює 4 

адміністратори, якими надано – 2845 послуг, в т.ч. Державній міграційній 

службі України – 52 од., Держгеокадастру – 2 од.,  реєстрації нерухомого майна 

– 186 од.,  дозвільних документів – 7 од., відділу містобудування,  архітектури, 

житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій – 62 од., 

реєстрації бізнесу – 473 од.  

 

Соціально-правовий захист дітей 

 

Для вирішення соціально-економічних проблем, які стосуються дітей, 

молоді, сім’ї та жінок і створення умов для гармонійного розвитку особистості, 

подолання кризових явищ у суспільстві, в районі діють структурні підрозділи 

районної державної адміністрації: відділ освіти, служба у справах дітей, молоді 

та спорту, а також районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. 

В районі налічується 96 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в т.ч.: 34 дитини-сироти та 62 дитини, позбавлених батьківського 

піклування. 

Із загальної кількості дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 

25 дітей виховується у прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу, 

69 дітей виховується в сім`ях опікунів та піклувальників, 2 дітей  перебувають у 

державних закладах. 

Протягом року в районі створено 2 прийомні сім`ї, до яких влаштовано 2 

дітей, а також 1 раніше створена прийомна сім`я отримала статус будинку 

сімейного типу. 

Службою у справах дітей районної державної адміністрації  виявлено та 

поставлено на облік 10 сімей та 19 дітей з них, що опинилась в складних 

життєвих обставинах. Обстежено умови проживання дітей в 45-ти сім`ях, які 

опинились у складних життєвих обставинах, 61 сім`ю опікунів та 

піклувальників, 14 прийомних сімей. 
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З метою виявлення дітей в комп`ютерних салонах під час уроків, місцях 

масового відпочинку молоді у вечірній час проведено 48 профілактичних 

рейдів.  

 

Соціальне забезпечення 

  

Суттєвим механізмом підтримки найбільш нужденних верств населення на 

даний час є надання різних видів державної соціальної допомоги та житлової 

субсидії.  

За спрощеним порядком в 2017 році призначена субсидія на оплату 

житлово-комунальних послуг 8971 сім`ї. Видатки бюджету на це склали                              

74 млн. 949,7 тис. грн. Порівняно з минулим роком кількість сімей, які 

отримують субсидію, зросла на 17,6%, видатки бюджету на вказані цілі 

збільшились на 26,8%.  

З початку року призначено та виплачено державну допомогу 1 546 сім`ям з 

дітьми на суму 27 млн. 403,7 тис. грн., державну соціальну допомогу 227 

малозабезпеченим сім`ям на суму 7 млн. 798,9 тис. грн. та державну соціальну 

допомогу 348 інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам на суму                                     

6 млн. 884,6 тис. грн. 

У Єдиному державному автоматизованому реєстрі зареєстровано                       

11 094 осіб пільгових категорій громадян, в т.ч. 1123 ветеранів війни,                  

4456 ветеранів праці, 2268 «дітей війни» та 3247 громадян інших категорій. 

Видатки по наданню пільг цим категоріям громадян на житлово-комунальні 

послуги склали  6 млн. 357,5 тис. грн., що на 47 % менше від показника 

минулого року.  

В управлінні праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації перебуває на обліку 374 громадян, постраждалих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, яким відшкодовано компенсацій на суму                 

873,0 тис. грн., в т.ч. на продукти харчування – 729,0 тис. грн. 

На виконання Програми соціального захисту населення Нововодолазького 

району «Соціальна турбота» виплачено: 

-611,9 тис. грн. на надання  одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам, які опинились в скрутній життєвій ситуації; 

 -137,1 тис. грн. на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні 

послуги; 

- 53,7 тис. грн. на виплату одноразової допомоги  на поховання громадян, 

які незастраховані в системі загальнообов`язкового державного соціального 

страхування;  

- 46,0 тис. грн. на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

бойових дій Великої вітчизняної війни; 

- 44,5 тис. грн. на надання матеріальної допомоги сім`ям 

військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, сім`ям 

працівників, які беруть участь у антитерористичній операції в Луганській та 

Донецькій областях. 
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Окрім цього, з обласного бюджету виділено 89,9 тис. грн. на придбання 

санаторно-курортних путівок для лікування громадян, що постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, 36,0 тис. грн.  на проведення відпочинку 

в санаторно-курортних закладах Харківської області звільнених у запас 

(демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО,                          

475,6 тис.грн. на придбання путівок інвалідам загального захворювання та 

інвалідам з дитинства. 

В районі налічується 10,7 тис. пенсіонерів. Середньомісячний розмір пенсії  

становить 1793,0 грн., який в порівнянні з минулим роком збільшився на              

247,7 грн. або на 16%.  Заборгованість з виплати пенсій відсутня. 

 

                                              Розвиток освіти 

 

Функціонування освітньої галузі в районі в 2017 році забезпечували 22 

загальноосвітніх навчальних заклади, з них: гімназія-1, ліцей-1, 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів 6, І-ІІ ступенів - 1, НВК - 

13. На базі Нововодолазького НВК функціонують класи з вечірньою формою 

навчання. Всього навчанням охоплено 2983 учнів.  

В 2017 році відбулося відкриття комп'ютерних класів у Нововодолазькому 

ліцеї ( 15 комп’ютерів), Нововодолазькому НВК (15 комп`ютерів ), Охоченській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів (15 комп’ютерів),  Староводолазькій ЗОШ І-ІІІ ступенів (10 

комп’ютерів), які були передані навчальним закладам на виконання Угоди з 

Китайською Народною Республікою.  

Забезпечено підвіз учнів і педагогічних працівників до загальноосвітніх 

навчальних закладів 13 шкільними автобусами. Всього на організацію підвозу 

використано 1 млн. 452,9 тис. грн. За кошти обласного та місцевих бюджетів 

було придбано  ще один шкільний автобус  вартістю 1 млн. 450,0 тис. грн. 

В 2016-2017 навчальному році  127 учнів 11-х класів отримали атестати 

про отримання повної загальної середньої освіти, 6 учнів нагороджені золотими 

та срібними медалями. Всі випускники загальноосвітніх навчальних закладів 

взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні – 2017. Було організовано 

підвіз учнів до пунктів тестування у м. Красноград та у м. Харків. 

В рамках підготовки до нового навчального року проводились поточні та 

капітальні ремонти навчальних закладів.  

Завдяки виділеним коштам державного бюджету та співфінансуванню з 

районного (2 532,5 тис. грн.) проведена робота по капітальному ремонту – 

заміні дерев`яних вікон на металопластикові енергозберігаючі в 6-ти 

навчальних закладах району – НВК: Липкуватівському, Новоселівському, 

Нововодолазькому, Мелихівському а також в  Нововодолазькому ліцеї та 

Охоченській ЗОШ І-ІІІ ст. 

На проведення капітального ремонту м`якої покрівлі Сосонівського НВК 

освоєно 717,90 тис. грн. коштів обласного бюджету. Завдяки участі в  

обласному конкурсі міні-проектів «Разом в майбутнє» замінено вікна на 

енергозберігаючі в Старовірівському НВК на суму 199,9 тис. грн. 
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Відремонтовано шиферну покрівлю Старовірівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

загальною площею 230 м
2
 на суму 60,0 тис. грн. районного бюджету. За кошти 

місцевого бюджету в розмірі 168,0 тис. грн.  проведено капітальний ремонт 

покрівлі Ватутінського ДНЗ.  

За кошти обласного бюджету на суму 791,2 тис. грн. облаштовані  

засобами навчання кабінети біології, географії, фізики, хімії. 

За кошти обласного бюджету розпочато капітальний ремонт дитячого 

садка ясел на 95 місць в с.Старовірівка загальною кошторисною вартістю 10,8 

млн. грн., який буде продовжуватися в 2018 році. 

Загальноосвітні навчальні заклади району працюють стабільно. На 

належному рівні організовано як навчальну діяльність, так  і виховну роботу. 

Велика увага приділяється національно-патріотичному, громадянському 

вихованню учнів, прищепленню любові дітей до національно-культурних 

традицій українського народу. 

Найбільш змістовну роботу щодо відродження осередків традиційної 

народної творчості, національних культурних традицій населення, художніх 

промислів і ремесел проводить Нововодолазький будинок дитячої та юнацької 

творчості, в якому працюють 2 колективи, що мають почесні звання: народний 

художній фольклорно-етнографічний колектив «Вербиченька», зразкове 

об’єднання юних художників «Колорит». 

 

                                           Охорона здоров’я 

 

Протягом 2017 було забезпечено стабільне функціонування 34 лікувально-

профілактичних закладів, з яких  1- стаціонар КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ», 1 – 

поліклінічне відділення КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ» та 32 заклади -  

структурні підрозділи КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Нововодолазького району», що розташовані в сільській місцевості (13 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 19 фельдшерсько-

акушерських та фельдшерських пунктів). 

 В цілому в галузі охорони здоров`я працювало  459 осіб, в т.ч: 78 лікарів  

та 381 середніх та молодших медичних працівників. 

За 2017 рік виявлено 18 хворих на туберкульоз, зареєстровано 152 

первинних випадків злоякісних новоутворень. При проведені цільових 

профілактичних оглядів виявлено 104 хворих на цукровий діабет, вперше 

виявлено та взято на облік хворих на гіпертонічну хворобу 479 осіб. 

В стаціонарних відділеннях проліковано 5448 хворих, в денному 

стаціонарі – 4094 осіб. 

Створені реєстри хворих на орфанні (рідкісні) захворювання,  гіпертонію 

(8670 осіб),  цукровий діабет (1037  осіб). 

Здійснюється систематичний підвіз 4-х хворих з нирковою недостатністю 

разом з медичним супроводом на процедуру гемодіалізу до Центру нефрології 

та урології в м. Харків. 
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З квітня в районі забезпечена реалізація Урядової програми «Доступні 

ліки». Для забезпечення хворих Нововодолазького району, які страждають на 

серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму 

відшкодовано аптечним закладам кошти в розмірі 746,3 тис.грн. 

За рахунок субвенції обласного бюджету проведено капітальний ремонт 

приміщення Парасковіївського ФАПу вартістю 1 млн. 473, 4 тис. грн. В рамках 

конкурсу «Разом в майбутнє»  проведено ремонт ФАПу в с. Знам`янка (114,3 

тис. грн.).  

За кошти районного бюджету проведено ремонтні роботи в КЗОЗ 

«Нововодолазька ЦРЛ» на суму 1 млн. 068,1 тис.грн.  

Нововодолазькою селищною радою проведено капітальний ремонт 

приміщення АЗПСМ с. Новоселівка  вартістю 1137,6 тис.грн. 

За кошти районного бюджету в сумі 187,5 тис. грн. для                                   

КЗОЗ «Нововодолазька районна центральна лікарня» придбано водонапірну 

башту, КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги  Нововодолазького 

району» оснащено спеціалізованим медичним автомобілем, вартість якого 

становить 360,9 тис. грн., а за кошти Нововодолазької об`єднаної 

територіальної громади закуплено ще 4 медичних легкових автомобілів  

RENAULT DUSTER (1млн. 565,7 тис. грн.). 

Окрім цього, за кошти районного бюджету та бюджетів сільських рад 

дооснащувались медичним обладнанням та іншими матеріалами амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини: Мелихівська (меблі 10,5 тис. грн., 

медичне приладдя – 7,2 тис.грн.),  Станичненська та Слобожанська (медичне 

обладнання 173,3 тис. грн.), Просянська (медичне обладнання 59,9 тис.грн.) та 

ФАП в с. Парасковія (меблі – 18,3 тис.грн., обладнання –13,2 тис.грн.), ФАП в 

с. Литовки (вхідні двері – 12,0 тис.грн.). 

                                                

Розвиток культури 

 

Мережа установ, що створюють умови для творчого розвитку особистості, 

підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян включає 55 

закладів культури, в т.ч.: 23 заклади культури клубного типу (функціонують 

19); 29 бібліотечних закладів; 2 школи естетичного виховання; 1 музей.  

Протягом 2017 року закладами культури проведено 3737 культурно-

мистецьких заходів, в т.ч.:  1120 вечорів відпочинку, 376 концертів художньої 

самодіяльності, 25 кінопоказів, 695 лекції, бесіди, доповіді, 392 тематичних 

вечорів, 53 концертів професійних колективів, 120 театралізованих свят, 55 

виставок народних майстрів та інш.  

Бібліотечний фонд поповнений книгами в кількості 5,0 тис.шт. на               

180,0 тис. грн.  

В рамках обласного конкурсу міні-проектів «Разом в майбутнє» замінено 

вікна на сучасні енергозберігаючі склопакети в  Сосонівському Будинку 

культури на загальну суму 194,6 тис. грн. та в Будинку культури с. Федорівка 

на суму 198,4 тис. грн., проведено капітальний ремонт Вільхуватського  
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сільського клубу на 192,0 тис.грн., заміну вікон в Охоченському сільському 

Будинку культури на суму 192,4 тис.грн. 

За кошти обласного бюджету в сумі 800,0 тис. грн. проведено капітальний 

ремонт приміщення Ватутінського сільського Будинку культури, капітальний 

ремонт великої зали КЗ «Нововодолазький РБК»  вартістю 697,8 тис. грн. 

За рахунок коштів районного бюджету замінено вікна в КЗ 

«Нововодолазький РБК» вартістю  25,4 тис.грн., проведено реконструкцію: 

опалювальної системи (111,7 тис.грн.), електропроводки (74,2 тис.грн.) великої 

зали КЗ «Нововодолазький РБК».  

За кошти бюджету сільської ради придбано та встановлено  вікна в 

Слобожанському Будинку культури (101,2 тис. грн.), проведено капітальний 

ремонт в Мелихівському СБК (796,0 тис.грн.)  

 

                                                    Туризм 

На території Нововодолазького району існує 3 туристичних маршрути.  

На державному обліку перебуває 273 пам’яток культурної спадщини 

району, з них: археології – 208; історії – 63; монументального мистецтва – 2.  

В 2017 році за кошти місцевих бюджетів в розмірі 222,6 тис. грн.. 

відремонтовано 15 пам’яток культурної спадщини . 

Слід зазначити, що сучасний туризм є одним із найбільш перспективних 

напрямів економічного розвитку окремих місцевостей. Він стає ефективним 

засобом формування ринкового господарювання, забезпечує надходження 

чималих коштів до державного та місцевих бюджетів. До Всеукраїнської 

мережі об'єктів зеленого туризму Харківської області увійшли та отримали 

сертифікати першої категорії екосадиби Нововодолазького району «Ордовська 

слобода» та «Воронья слободка». 

 

                                         Фізична культура та спорт 

 

В районі  реалізацію державної політики з питань фізичної культури та 

спорту проводять ДЮСШ, 6 громадських сільських (селищних) фізкультурно-

спортивних клубів, а також Липкуватівський аграрний коледж та 

Рокитненський аграрний ліцей, в яких налічується 1599 осіб. 

Протягом 2017 року спортивними організаціями та установами району 

проводилось  38  районних змагань  з різних видів спорту, в яких брало участь 

1863 осіб. Активну участь взяли 383 спортсмени в 30-ти обласних змаганнях, а 

у 6-ти всеукраїнських змаганнях змагалися 6 спортсменів. 

За підсумками виступів спортсменами району на обласному рівні було 

завойовано 48 медалей, в т.ч.:13 золотих, 12– срібих та 23 – бронзових (2016 рік 

–6; 2 - золоті,3 - срібних та 1 бронзова); на всеукраїнському рівні, завойовано 3 

золоті медалі, 3 – срібні та 4 бронзові (в 2016 році 2 золоті медалі). 

Упродовж 2017 року учні шкіл району брали участь у районних змаганнях 

«Старти надій», «Шкіряний м’яч», «Біла тура», «Козацький гарт», з волейболу  
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та баскетболу, у обласному фестивалі «Козацький гарт», військово-

патріотичній грі «Сокіл» («Джура)», а в серпні поточного року команда району 

посіла І місце у Всеукраїнському етапі військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). 

З квітня по жовтень 2017 року проводились спортивні змагання на 

першість району з футболу.  В цьогорічній першості взяли участь 8 команд 

Нововодолазького району – футбольні клуби «ЛАК» (Липкуватівка)  «Квадр» 

(Нова Водолага), «Прометей» (Просяне), «Титан» (Сосонівка), «Ветеран» 

(збірна Нововодолазького району),  «Спортінг» (Нова Водолага),  «Стандарт» 

(Ватутіне), «Дружба» (Рокитне). За підсумками першості Нововодолазького 

району ІІІ місце посіла команда ФК «Лак», ІІ місце - ФК «Квадр», І місце та 

омріяний кубок вибороли гравці ФК «Прометей». Всі призери отримали 

грамоти, медалі та комплекти футбольної форми.  

 Наприкінці 2017 року за кошти державного та районного бюджетів                   

в розмірі 1 459,1 тис. грн.  проведено попередню оплату на реконструкцію 

спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям в с. 

Старовірівка, роботи по якій проводитимуться в 2018 році. 

 

Робота з кадрами 

 

Організація роботи з персоналом в районній державній адміністрації 

здійснюється у відповідності до вимог Законів України «Про державну 

службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», 

інших законодавчих і нормативних актів та відповідно до комплексного плану 

роботи з кадрами на 2017 рік. 

Протягом року забезпечувалося виконання актів і доручень Президента 

України, Кабінету Міністрів України, законодавчих та нормативно-правових 

актів з питань реалізації державної кадрової політики; підготовка та надання в 

установленому порядку та визначені строки інформації, яка відповідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною; обробка 

відомостей про особу відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних».  

Згідно з Законом України «Про державну службу» прийняття на державну 

службу в районну державну адміністрацію на посади державних службовців 

здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

У 2017 році на посади державних службовців районної державної 

адміністрації було призначено 12 осіб, з них на конкурсній основі – 11.  

В апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації 

забезпечено організацію проведення спеціальної перевірки щодо переможців 

конкурсу на заняття вакантних посад державних службовців відповідно до 

вимог Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які 

претендують на заняття посад, які передбачають заняття відповідального або 

особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним  
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ризиком, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України 25 березня 

2015 року № 171.  

За результатами спеціальної перевірки у 2017 році на посади державних 

службовців було призначено 3 особи. Також було здійснено перевірки 

відповідно до Закону України «Про очищення влади» 9 осіб. 

Чергові ранги державним службовцям присвоювалися відповідно до вимог 

Закону України «Про державну службу».   

На всіх працівників сформовані особові справи відповідно до Порядку 

ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого 

наказом Національного агентства України з питань державної служби 

22.03.2016 року № 64. 

В апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації 

постійно вживаються заходи по забезпеченню вимог діючого законодавства 

щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, 

володільцями та розпорядниками яких є районна державна адміністрація та її 

структурні підрозділи. 

 З метою набуття знань та умінь, необхідних для ефективного виконання 

завдань і функцій держави в Нововодолазькій районній державній адміністрації 

постійна увага приділяється навчанню державних службовців. Станом на 

грудень 2017 року 2 працівники районної державної адміністрації є студентами 

Харківського регіонального інституту державного управління при Президентові 

України. 

 Одним із провідних видів навчання державних службовців, який 

супроводжує їх професійну діяльність і сприяє професіоналізації державної 

служби, є підвищення кваліфікації. Основними формами підвищення 

кваліфікації державних службовців є навчання за професійними програмами та 

на тематичних короткотермінових семінарах. У 2017 році кваліфікацію 

підвищили 4 державних службовців, шляхом участі у семінарах. 

         Бажаючих взяти участь у конкурсі «Кращий державний службовець» в 

2017 році не було. 

    Також здійснювалася робота щодо: 

- Ради по роботі з кадрами при районній державній адміністрації , а саме 

проведено 8 засідань, де згідно плану роботи розглянуто 8 питань; 

- формування списків вакантних посад державних службовців районної 

державної адміністрації; 

- конкурсної комісії апарату районної державної адміністрації                   (у 2017 

році було оголошено 16 конкурсів на зайняття вакантних посад районної 

державної адміністрації, проведено - 12 засідань, 2 оголошення щодо вакантних 

посад розпорядженням голови РДА визнано таким, що втратили чинність.   

Робота щодо оформлення засідань конкурсної комісії здійснювалась належним 

чином); 

- обліку військовозобов`язаних і призовників та з бронювання 

військовозобов`язаних в апараті та структурних підрозділах районної 

державної адміністрації; 
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-  підготовки розпоряджень голови районної державної адміністрації та листів 

до органів виконавчої влади вищого рівня та інших організацій з питань роботи 

з персоналом; 

- документального оформлення проходження державної служби та трудових 

відносин в районній державній адміністрації. 

 

      Структура Нововодолазької районної державної адміністрації станом на 

грудень 2017 рік складається з: 

- апарату районної державної адміністрації; 

- управління агропромислового розвитку; 

- правління праці та соціального захисту населення; 

- фінансове управління; 

- відділ освіти; 

- відділ охорони здоров’я; 

- архівний відділ; 

- відділ містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту; 

- відділ економіки; 

- центр надання адміністративних послуг; 

- служба у справах дітей; 

- відділ культури і туризму; 

- відділ молоді та спорту; 

- сектор з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 

Протягом 2017 року відбулися такі зміни у структурі районної державної 

адміністрації: 

-створено відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації. 

 

 

В першому кварталі 2017 року всі державні службовці Нововодолазької 

районної державної адміністрації вчасно подали електронні декларації за 2016 

рік. 

У звітному періоді  здійснено спеціальну перевірку 4-х претендентів на 

державну службу категорії «Б». Фактів відмови кандидатам у зв’язку з 

отриманням інформації, яка б перешкоджала їм на зайняти вакантні посад 

(неправдиві відомості у декларуванні доходів,  притягнення до кримінальної 

відповідальності, невідповідності  окремих даних у документах про освіту, 

роботу або службу) в ході здійснення спеціальної перевірки не отримано.  

У 2017 році було проведено перевірку 8-х державних службовців  

відповідно до Закону України «Про очищення влади». 
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Організаційна робота 

 

 Робота районної державної адміністрації проводилася відповідно до 

затвердженого Регламенту. Протягом року забезпечено проведення 6 засідань 

колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 28 питань, прийнято 12 

розпоряджень голови  районної державної адміністрації. 

Організовано та проведено 44 розширених апаратних нарад при голові 

районної державної адміністрації за участю керівників структурних підрозділів 

районної державної адміністрації та установ, організацій району та 11 нарад з 

головами сільських, селищних рад. 

Протягом 2017 року проводилось перевірки роботи виконавчих комітетів 

сільських, селищних рад, виконання ними законів України, актів Президента 

України та Уряду в межах делегованих повноважень, надання методичної 

допомоги виконкомам місцевих рад безпосередньо з виїздом до територіальних 

громад. За результатами складені відповідні акти та направлені для усунення 

недоліків і вжиття відповідних заходів. 

 

Звернення громадян 

        До районної державної адміністрації у 2017 році надійшло 520 звернень 

громадян, що на 3% менше, ніж у 2016 році. Особлива увага приділялась 

вирішенню проблем, з якими зверталися ветерани війни та праці, інваліди, 

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні 

сім’ї, одинокі матері, переселенці з тимчасово окупованих територій зони 

проведення ант терористичної операції, військовослужбовці, які безпосередньо 

приймали участь в зоні АТО та інші громадяни, які потребують соціального 

захисту та підтримки. 

 Головою районної державної адміністрації проведено 22 особистих 

прийоми та 23 виїзних, під час яких прийнято 120 громадян. Відпрацьовано 

практику проведення особистих прийомів головою районної державної 

адміністрації до яких залучаються керівники всіх структурних підрозділів 

районної державної адміністрації, голови сільських та селищних рад, керівники 

підприємств та організацій району.   

 Найбільша кількість звернень стосується надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам району, які потрапили в скрутне 

матеріальне становище на лікування, проведення оперативного втручання. За 

2017 рік таку допомогу надано 399 громадянам на загальну суму 600 тис. грн. 

 Для забезпечення зворотного зв’язку з громадянами, невідкладного 

вжиття заходів щодо неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян,  

 

порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення 

громадян,   запроваджено проведення «гарячої» телефонної лінії один раз на 

місяць. За 2017 рік проведено 12 ліній, заслухано 19 звернень громадян, на які 

були надані вичерпні роз’яснення або вирішені відразу.  
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З метою з’ясування причин, що були порушені у зверненнях, які 

потребують більш детального розгляду, проводяться засідання постійно діючої 

комісії з питань розгляду звернень громадян. За 2017 рік проведено 12 засідань 

комісії, з них – 4 виїзних.       

 
 

Взаємодія з правоохоронними органами, оборонна, мобілізаційна  

та режимно-секретна робота 
 

Головою райдержадміністрації щотижнево проводились службові наради 

за участі керівництва райвійськкомату, керівників окремих структурних 

підрозділів райдержадміністрації з метою координування дій з прискорення 

виконання завдань з відбору громадян на контрактну військову службу та 

постійного контролю. 

З метою  інформування населення  про умови прийняття  громадян на 

військову службу за контрактом та переваги військової служби, налагодження  

пропаганди військової служби райвійськкоматом організовано проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи серед місцевого населення. 

Завдяки злагодженій співпраці та постійній роботі районної державної 

адміністрації з Нововодолазьким районним військовим комісаріатом, 

Нововодолазьким відділенням поліції Первомайського ВП ГУНП в Харківській 

області та органами місцевого самоврядування протягом 2017 року забезпечено 

виконання планових завдань з призову на строкову військову службу. Так, при 

плановому завданні 49 чол.  у 2017 році відправлено у війська  49 чол. (100% 

від планового завдання). 

Також забезпечувалося виконання планових завдань по відбору громадян 

на військову службу до Збройних Сил України за контрактом. Так, при 

плановому завданні 46 чол. в 2017 році відібрано та укладено контракт з   47 

чол. (102% від планового завдання). 

Робота по взаємодії з правоохоронними органами району у 2017 році була 

направлена на забезпечення публічної безпеки та правопорядку в районі. 

Працівники Нововодолазького відділення поліції Первомайського ВП завжди 

залучалися для охорони громадського порядку під час проведення масових 

заходів. 

 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації                                                                                     Р.В. Мерзлікін          


