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У 2017 році перед районною державною адміністрацією стояло 

найважливіше  завдання  – забезпечення суспільно-політичної стабільності та 

належного економічного розвитку району. Виконати його можливо було лише за 

умови порозуміння та  взаємодії  органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування,  територіальних органів міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, політичних та громадських організацій, тісного 

співробітництва та вжиття спільних дієвих заходів щодо вирішення проблемних 

питань.  

Розраховуючи лише на власні сили, шукаючи ефективні шляхи і резерви, 

вдалося забезпечити економічний розвиток нашого  району на достатньому 

рівні та  поліпшити добробут населення.  

З упевненістю можна сказати, що в цілому нам вдалося зробити багато 

важливих справ,  забезпечити стабільну суспільно-політичну ситуацію в районі,  

вчасно і  гідно реагувати на реформи, запропоновані державою.   

Серед основних пріоритетів роботи районної  державної  адміністрації 

особлива увага приділялася питанням економічного розвитку, виконанню 

бюджетів усіх рівнів, забезпеченню сталої роботи підприємств, установ та 

організацій району,  залученню інвестицій, вирішенню питань соціального 

захисту населення.  

 

Районна державна адміністрація приділяє значну увагу питанням 

вдосконалення організації роботи із зверненнями громадян, поліпшенню умов 

реалізації конституційного права громадян на особисте звернення до органів 

державної влади, місцевого самоврядування, організації розгляду порушених у 

зверненнях питань, підвищенню відповідальності керівників органів виконавчої 

влади на вчасне реагування на пропозиції, заяви, скарги громадян з 

розв’язанням проблем, які спричиняють такі скарги.  

Протягом 2017 року до Куп’янської райдержадміністрації надійшло та 

зареєстровано 707 звернень громадян. В порівнянні з 2016 роком загальна 

кількість звернень збільшилася (154 %). В більшій кількості звернень, які 

зареєстровані за звітний період, порушувалися питання соціального захисту 

(54,7 %), питання комунального господарства (10,9 %), екології та природних 

ресурсів (9,9 %), питання аграрної політики і земельних відносин                   

(9,48 %), транспорту і зв'язку (3,39 %), житлової політики (2,69 %).  

Здебільшого зверталися громадяни для отримання матеріальної допомоги, 

також громадян хвилювало нарахування оплати за спожитий природний газ, 

електроенергію та послуги теплопостачання, установлення газових лічильників, 

відновлення газо- та електропостачання, питання отримання земельних ділянок 

у приватну власність та інше.  

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються 

ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок 



Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері, інші громадяни, 

які потребують соціального захисту та підтримки. 

В 2017 році надано матеріальну допомогу 231 заявникам - мешканцям 

Куп'янського району, які опинилися в скрутному становищі, на суму                  

245500 грн., в тому числі мешканцям району - 35 особам, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, і 3 сім'ям загиблих 

учасників АТО на суму 85000 грн. 

Протягом 2017 року, відповідно до графіка, головою райдержадміністрації 

проведено 45 особистих прийомів громадян,  в тому числі 23 виїзних прийомів 

у населених пунктах району. Під час проведення особистих прийомів громадян 

головою райдержадміністрації звернулися 89 громадян, на порушені питання 

надані роз’яснення, або питання залишені на контролі для більш детального 

розгляду та вирішення в межах чинного законодавства. 

Заступниками голови райдержадміністрації проведено 83 особистих 

прийомів громадян, з них 38 виїзних. Звернулися 106 громадян, на звернення  

громадянам надані роз’яснення, всі питання прийняті до відома для керівництва 

в роботі.  

 

Враховуючи широкий спектр власних та делегованих районною радою 

повноважень, розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх 

реалізації, районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами 

послідовно і наполегливо вживалися заходи, спрямовані на виконання  

Програми економічного і соціального розвитку Куп'янського району. 

 

Сільське господарство 

 В Куп’янському районі сільськогосподарська галузь розвивається 

стабільно за рахунок застосування інтенсивних та ресурсо-зберігаючих 

технологій, вирішальною залишається зернова галузь. 

Загальна площа ріллі у Куп’янському районі складає 73,9 тис. га, з них: 

54,9 тис. га – у використанні сільськогосподарських підприємств, 19,0 тис. га – 

у використанні фізичних осіб. 

Виробництво сільськогосподарської продукції в районі забезпечують 22 

великих сільськогосподарських підприємства та 55 середніх і малих 

підприємств. 

Основну частку посівних площ традиційно займають культури зернової 

групи (26,5 тис. га або 54%).  Серед технічних культур найбільш популярними є 

олійні: соняшник, соя та озимий ріпак. На сьогодні технічні культури займають 

17,7 тис. га, або 36%. 

В 2017 році на Куп’янщині отримано 91,6 тис. т зерна, середня 

урожайність склала 35,6 ц/га. Незважаючи на негативний вплив природно-

кліматичних умов (посуха, підвищений температурний режим, недостатня 

кількість опадів) у районі вдалося зібрати непоганий*** урожай ранніх 

зернових культур.  

У виробництві та отриманні високих показників в галузі рослинництва є 

такі господарства, як: СТОВ «Мрія», СТОВ «Надія», ТОВ «СП Ягідне», ТОВ 



«Пальмєра». В цьому році вони отримали врожай понад 50 ц/га ранніх зернових 

культур. Також непоганий*** урожай отримали пізніх культур. Середня 

урожайність кукурудзи на зерно, незважаючи на складні погодні умови, склала 

26,6 ц/га, отримано 15,5 тис. т зерна. Урожайність соняшнику - 20,7 ц/га, 

озимого ріпаку – 25,9 ц/га. 

Під урожай 2018 року посіяно озимих культур 18,9 тис. га, в тому числі на 

зерно 18,4 тис. га при завданні 17,2 тис. га. В поточному році також посіяно 1,6 

тис. га озимого ріпаку. Посів проведено високоврожайними та інтенсивними 

сортами, високоякісним насінням. Для посіву придбано еліти озимої пшениці 

253 т при завданні 77 т. 

Галузь тваринництва характеризується впровадженням передових 

технологій у виробництві. У найбільш перспективних господарствах району, а 

саме: СТОВ «Мрія» та СТОВ «Надія» проведені реконструкції тваринницьких 

приміщень та будівництво доїльних залів. Все це дало змогу отримувати вагомі 

результати. Так, за рік надій молока на одну фуражну корову в господарствах 

району склав 8309 кг, в передових господарствах району СТОВ «Мрія» - 8896 кг 

та  СТОВ «Надія» - 11501 кг. Валовий надій молока по району становить           

16,3 тис. т, що на 9,2%, або на 1388 т більше рівня минулого року. Виробництво 

м’яса в сільськогосподарських підприємствах району склало 2720,6 т. 

Позитивна тенденція і в показниках продуктивності тварин. Так, індекс 

середньодобового приросту великої рогатої худоби у порівнянні з 2016 роком 

склав 102%, свиней – 103%.  

Середньодобові прирости великої рогатої худоби по району складають     

614 г, а в таких господарствах, як СТОВ «Мрія» та СТОВ «Надія» - 713 г та   

769 г відповідно. Прирости свиней склали 606 г по району, а в СВК по 

виробництву яловичини 672 г. 

В загальному обсязі вирощеного м’яса 59% займає вирощування свинини 

на підприємстві СВК по виробництву яловичини. Всього у Куп'янському районі 

утримується 5341 голова великої рогатої худоби, із них 1969 голів корів,              

17,2 тис. голів свиней, 18,5 тис. голів птиці. 

 На території району працює підприємство ТОВ «СП Агротон», яке 

займається вирощуванням пекінської вутки на отримання інкубаційного яйця та 

молодняку птиці: проінкубовано 2,1 млн. яєць і виведено 1,2 млн. голів 

молодняку.  

 Із 7 господарств, які займаються виробництвом молока, два господарства 

(СТОВ «Мрія» та СТОВ «Надія») велику увагу приділяють розвитку молочного 

скотарства. 

 Високий рівень продуктивності та висока якість молока досягнута 

завдяки новітнім технологіям утримання великої рогатої худоби, 

збалансованому типу годівлі, використанню якісного обладнання з охолодження 

молока. В господарствах застосовуються сучасні методи зберігання та 

приготування кормів. Використовується технологія однотипної круглорічної 

годівлі корів з використанням повного набору відповідної техніки. 

 У СТОВ «Мрія» проведено реконструкцію корівників, введений в дію 

доїльно-молочний блок та доїльний зал «Карусель» на 1000 голів фірми «Вест-



Фалія», доїльна установка на 36 головоміст з видоюванням 180 голів корів за 

годину. Працює три зміни по три доярки, навантаження на одну доярку складає 

350 голів. 

 У СТОВ «Надія» також проведено реконструкцію тваринницьких 

приміщень, збудовано телятник та змонтований доїльний зал «Паралель» фірми 

«Делаваль» на 700 голів корів. Навантаження на одну доярку в доїльному залі 

складає 200 голів, за годину видоюється 150 голів корів. 

 На молочних комплексах цих господарств створені сучасні комфортні 

умови для працівників ферми. 

 В подальшому господарства району планують нарощувати темпи 

виробництва продукції тваринництва. Сучасний стан ринку молока 

характеризується великим попитом на якісну продукцію. Такі тенденції будуть 

переважати на українському ринку і в наступному році, а нарощування темпів 

виробництва молока дозволить вивести галузь на високорентабельний рівень. 

Докорінне поліпшення продовольчого забезпечення населення 

Куп’янщини високоякісними продуктами харчування власного виробництва 

здійснюється за рахунок виробництва свинини на підприємстві СВК по 

виробництву яловичини та її переробці на підприємстві ВАТ «Куп’янський 

м’ясокомбінат». До м’ясної продукції уже другий рік поспіль долучили 

продукцію рослинництва, для чого впродовж останніх двох років ТОВ «Воля» 

було посіяно 13,3 га різноманітних овочів. Асортимент продукції складається з 

95 найменувань, з них 30 найменувань – плодово-овочеві консерви, 10 

найменувань – м’ясні консерви та 55 найменувань – ковбаси та м’ясні 

делікатеси. 

Економіка сільськогосподарських підприємств району постійно зростає, 

збільшуються прибутки та відрахування до бюджету різних рівнів. Усе це 

сприяє успішному розв’язанню соціальних проблем на селі. В поточному році в 

багатьох сільськогосподарських підприємствах підвищився розмір орендної 

плати за земельні ділянки (паї), так, якщо в 2016 році середній розмір 

нарахувань по району складав 5,0%, то в 2017 році – 7,1%. На сьогодні в цілому 

по району нараховано 81,1 млн. грн. орендної плати за земельні ділянки, 

сплачено 82,5 млн. грн., або 101,7%. 

 Індекс обсягів виробництва валової продукції сільського господарства по 

району за звітний період 2017 року складає 92,3%, в тому числі: індекс 

виробництва валової продукції рослинництва 89,3%, продукції тваринництва – 

102,2%. 

 Щодо інвестиційної політики в сфері сільського господарства: це 

питання залишається актуальним і в поточному році. Так, для придбання 

матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарські підприємства району 

отримали 155,5 млн. грн. кредитних коштів. За звітний період закуплено нової 

техніки сільгосптоваровиробниками на загальну суму 76,5 млн. грн. Але не 

зважаючи на те, що обсяги грошових коштів на вищезазначені цілі постійно 

збільшуються, відставання від технологічних потреб в техніці залишається. 

Тому цю роботу необхідно продовжувати, використовуючи всі можливі джерела 

фінансування. 



 Бюджет 

Бюджет району за 2017 рік з урахуванням трансфертів виконаний на 

105,2% при уточненому плані 205212,4 тис. грн., надходження склали 215837,5 

тис. грн.. 

Доходи загального фонду виконані в сумі 63631,7 тис. грн., що становить 

121,5% до показників затверджених місцевими радами, або додатково одержано 

11238,6 тис. грн., 

базової дотації надійшло –8027,9тис. грн. (100%), 

додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 14041,5 тис. грн. 

(100%); 

стабілізаційної дотації – 270,3 тис. грн. (100%), 

освітньої субвенції – 32494,8 тис. грн. (100%), 

субвенцій на надання соціальних гарантій – 86030,4 тис. грн. (99,9%), 

субвенцій  на утримання об’єктів спільного користування – 3064,9 тис. 

грн. та інших субвенцій між місцевими бюджетами району – 8275,9 тис. грн.. 

Районний бюджет виконано на 126,4%, додатково одержано 6338,6 тис. 

грн.  

Сільські ради району забезпечили виконання плану по доходах загального 

фонду в цілому на 117,3%, додатково одержано 4900,0 тис. грн. 

Видаткова частина бюджету району виконана в межах одержаних доходiв. 

Видатки проводились відповідно до встановлених бюджетних призначень, 

помісячного розподілу, під фактично зареєстровані розпорядниками коштів 

фінансові зобов’язання, в першу чергу на захищені статті та на видатки, 

пов’язані із забезпеченням функціонування бюджетних установ. 

Видатки бюджету району за 2017 рік склали 212280,7 тис. грн., або 97,9% 

до уточненого плану (уточнений план 216840,2 тис. грн.), недоосвоєно коштів в 

порівнянні з уточненим планом на загальну суму 4559,5 тис. грн.. 

Вказані кошти спрямовувалися на першочергові витрати, в тому числі на: 

оплату праці та нарахування на заробітну плату – 85315,5 тис. грн., або 40,2% 

від загального обсягу витрат; оплату спожитих енергоносіїв бюджетною 

сферою району - 10118,9 тис. грн., або 4,8%, інші невідкладні потреби   

(харчування, медикаменти) - 2565,2 тис. грн (1,2%). 

За рахунок цільових субвенцій з Державного  бюджету, кошти бюджету 

району спрямовано на виплати допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим 

сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам 

та допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу  

– 33357,0 тис. грн.,  на виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг в дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 

1691,7 тис. грн., відшкодування нарахованих пільг та субсидій - 50981,6 тис. 

грн. Питома вага цих видатків в загальному фонді складає 40,5%. 

 Житлово-комунальне господарство району 



 Протягом звітного періоду значна увага в районі приділялася 

забезпеченню розвитку сфери житлово-комунального господарства, а саме 

підвищенню ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних 

систем та підвищенню якості надання житлово-комунальних послуг. 

 В цьому році на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій виділені кошти: 

 з державного бюджету 

 - на капітальний ремонт по заміні вікон та дверей в Курилівському ДНЗ 

“Калинка” с. Курилівка-1 -120,0 тис. грн.; 

 - на капітальний ремонт по заміні вікон та дверей у сільському клубі              

с. Курилівка-1 — 180,0 тис. грн.; 

 - на капітальний ремонт водогону с. Садове Грушівської сільської ради — 

171,0 тис. грн.; 

 - на технічне переоснащення системи опалення із застосуванням 

енергозберігаючих технологій будівлі районного будинку культури — 234,0 тис. 

грн.; 

 з обласного бюджету 

 - на капітальний ремонт фасаду із застосуванням енергозберігаючих 

технологій будівлі районного будинку культури в сумі 640,0 тис. грн.; 

 - на співфінансування міні-проектів, які стали переможцями обласного 

конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад, в сумі 1023,0 тис. грн., 

 - на капітальний ремонт районного будинку культури в сумі 1800,0 тис. 

грн.; 

 - на капітальний ремонт системи опалення із застосуванням 

енергозберігаючих технологій Глушківської ЗОШ I-III ступенів — 200,0 тис. 

грн. 

 Протягом звітного періоду з районного бюджету на виготовлення 

проектно-кошторисної документації на ремонт об'єктів та проведення 

капітальних ремонтів були виділені кошти на загальну суму 356,0 тис. грн., а 

саме: 

 - на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження 

авторського нагляду на капітальний ремонт системи опалення із застосуванням 

енергозберігаючих технологій в Глушківській ЗОШ I-III ступенів в сумі                

13,6 тис. грн.; 

 - на проведення проектних та вишукувальних робіт по технічному 

переоснащенню системи теплопостачання Глушківській ЗОШ I-III ступенів з 

установкою блочно-модульної котельні на твердому паливі в сумі 75,0 тис. грн.; 

 - на виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції 

системи теплопостачання Курилівської ЗОШ I-II ступенів з встановленням 

котлів на твердому паливі в сумі — 50,0 тис. грн.; 

 - на виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт 

приміщень будівлі районного будинку культури із застосуванням 

енергозберігаючих  технологій в сумі — 11,7 тис. грн.; 

 - на проведення державної експертизи кошторисної документації на 

капітальний ремонт приміщень будівлі районного будинку культури із  



застосуванням енергозберігаючих  технологій в сумі 2,5 тис. грн.; 

 - на проведення робіт по видачі технічних умов ПАТ “Харківгаз” по 

об'єкту “Технічне переоснащення системи теплопостачання Глушківській ЗОШ 

I-III ступенів з установкою блочно-модульної котельні на твердому паливі” в 

сумі 1,4 тис. грн.; 

 - на капітальний ремонт системи опалення на першому та другому поверсі 

в приміщенні Глушківської ЗОШ I-III ступенів в сумі 39,9 тис. грн.; 

 - на капітальний ремонт по заміні вікон фасаду будівлі Гусинської ЗОШ I-

III ступенів в сумі 19,9 тис. грн.; 

 - на капітальний ремонт по заміні вікон на енергозберігаючі по 

Кіндрашівській ЗОШ I-III ступенів в сумі 75,6 тис. грн.; 

 - на капітальний ремонт покрівлі Піщанської ЗОШ I-III ступенів в сумі    

23,1 тис. грн.; 

 - на виготовлення проектно-кошторисної документації “Технічне 

переоснащення системи опалення із застосуванням енергозберігаючих 

технологій будівлі районного будинку культури” в сумі 42,5 тис. грн.; 

 - на ведення авторського нагляду “Капітальний ремонт районного будинку 

культури” в сумі 0,8 тис. грн. 

 Протягом звітного періоду органами місцевого самоврядування, 

бюджетними установами району за власні кошти та кошти районного 

бюджету проведені роботи: 

 - поточний ремонт доріг комунальної власності сіл Пристін, Новоосинове 

та Кислівка на суму 733,8 тис. грн.; 

 - проведення вуличного освітлення на територіях Кіндрашівської, 

Піщанської, Сеньківської, Гусинської, Нечволодівської, Кругляківської, 

Ягідненської, Петропавлівської, Моначинівської, Лісностінківської, 

Курилівської та Глушківської сільських рад на суму 1700,0 тис. грн.; 

 - виготовлення технічної документації на проведення вуличного 

освітлення сіл Вишнівка та Грушівка на суму 3,3 тис. грн.; 

 - поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення на 

територіях Кіндрашівської, Сеньківської, Нечволодівської, Грушівської, 

Моначинівської, Лісностінківської, Курилівської сільських рад на суму 362,1 

тис. грн.; 

 - проведення поточного ремонту приміщень бюджетних установ на суму   

2200,0 тис. грн.; 

 - проведення поточного та капітального ремонту системи 

теплопостачання бюджетних установ району на суму 477,9 тис. грн.; 

 - проведення робіт по енергозбереженню в бюджетних установах та 

навчальних закладах району на суму 499,3 тис. грн.; 

 - проведення робіт з благоустрою території району на суму майже           

3,0 млн. грн. 

 Для проведення поточних ремонтів приміщень бюджетних установ, 

благоустрою території, облаштування для навчальних кабінетів 

загальноосвітніх закладів району було придбано матеріалів на загальну суму 

1800,0 тис. грн.. 



 За рахунок позабюджетних коштів було проведено капітальний ремонт 

їдалень Глушківської ЗОШ I-III ступенів, Нечволодівського НВК, 

Петропавлівської ЗОШ I-III ступенів, шкільного коридору Новоосинівської та 

Курилівської ЗОШ I-II ступенів, Лісностінківської, Глушківської та 

Ягідненської ЗОШ I-III ступенів, Моначинівського НВК та облаштовано 

твердим покриттям шкільне подвір'я  Новоосинівської ЗОШ I-II на загальну 

суму 1300,0 тис. грн.. 

 Стан розвитку малого бізнесу 

 На сьогодні в реєстрі фізичних осіб-підприємців району знаходиться         

767 осіб, юридичних осіб — 194. В розрахунку на 10 тисяч осіб наявного 

населення кількість малих підприємств становить 37 одиниць. 

 З метою створення сприятливих умов для надання адміністративних 

послуг на території Куп'янського району 01 вересня 2014 року розпочав свою 

роботу Центр надання адміністративних послуг Куп'янської районної державної 

адміністрації Харківської області. На сьогодні в Центрі надаються послуги: 

видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи діючих об'єктів та реєстрація декларації відповідності матеріально-

технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань 

пожежної безпеки; державна реєстрація земельних ділянок, внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну 

ділянку, видача документів дозвільного характеру, державна реєстрація прав на 

нерухоме майно та державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців. За звітний період загальна кількість наданих адміністративних 

послуг склала 5988, а саме: державного агентства земельних ресурсів — 2736, 

державної реєстрації прав на нерухоме майно — 2948, реєстрація фізичних 

осіб-підприємців, юридичних осіб - 274, громадських об'єднань - 29 та надано 1 

експлуатаційний дозвіл для потужності об'єктів. Послуги надані 

представниками суб'єктів надання адміністративних послуг, яких розміщено в 

ЦНАП на підставі узгоджених рішень — 4300. 

 Пенсії 

 На сьогодні в управлінні Пенсійного фонду України в Куп’янському 

районі  перебуває 7,7 тис. одержувачів пенсій та грошової допомоги. 

 Протягом звітного періоду спеціалістами відділу з призначення пенсій 

було проведено 220 поточних перерахунків, 7757 масових перерахунків та 

призначено нових пенсій по 217 пенсійним справам. За результатами 

проведеної роботи середній розмір пенсій збільшився до 2282,31 грн., що на 

30,8% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Загальний 

обсяг видатків на виплату пенсій та грошової допомоги станом на 01 січня 2018 

року складає 166,9 млн. грн., що на 21,7 млн. грн. більше ніж за аналогічний 

період минулого року. 

 Забезпеченість власними коштами на виплату пенсій становить 18,7%. 

 Доходи управління ПФУ по району за звітний період складають             

167,6 тис. грн., при цьому виконання плану по надходженню страхових внесків 

забезпечено на 172,7%. В умовах зростання обсягів виплати пенсій потребує 

подальшого поліпшення робота по скороченню боргів по платежах до 



Пенсійного фонду. Загальна сума боргу по страхових внесках складає 218,1 тис. 

грн. у тому числі недоїмка по внесках становить 146,2 тис. грн. Сума дієвого 

боргу  становить 36,8 тис. грн., що складає 16,9% від загальної суми. Сума 

дієвої недоїмки складає 34,3 тис. грн. Борг по підприємствах повністю охоплено 

претензійно – позовною роботою. 

 Соціальна сфера 

 За оперативними даними середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника по Куп’янському району за звітний період становить 5412 

грн., або 307,2% прожиткового мінімуму та 146,5% до відповідного періоду 

2016 року. 

 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в галузі 

сільського господарства по району становить 5324 грн., або 302,2% 

прожиткового мінімуму та 148,7% до відповідного періоду 2016 року. 

 На сьогодні заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах 

району відсутня.  

 Протягом звітного періоду проведено 12 засідань тимчасової комісії з 

питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких 

розглядалися питання щодо рівня середньомісячної заробітної плати у 

Куп'янському районі. 

 Станом на 01.01.2018 року у Куп’янському районі укладені та діють 87 

колективних договорів. Колективно-договірним регулюванням охоплено           

2438 чол., або 97,5% працюючих. 

Позитивною є динаміка виділення коштів з місцевих бюджетів на 

проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру за останні  

роки. Так, у 2012 році на ці цілі було використано 94,8 тис. грн., у 2013 році - 

225,3 тис. грн., 2014 році - 293,7 тис. грн., у 2015 році - 344,7 тис. грн.,у 2016 

році - 453,3 тис. грн., у 2017 році - 730,0 тис. грн.. 

 Протягом звітного періоду в Куп’янському районі створено 182 нових 

робочих місця. З загальної кількості створених місць: 73 — для працівників у 

юридичних осіб, 40 — для працівників у фізичних осіб-підприємців, 

зареєстровано 69 суб'єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб. 

 Усього на обліку в Куп’янському міськрайцентрі зайнятості з урахуванням 

перехідних з 2016 року перебувало 4137 чол. шукаючих роботу, які проживають 

у м. Куп'янськ та Куп'янському районі. За звітний період працевлаштовано 2305 

безробітних осіб. На сьогодні на обліку знаходиться 605 безробітних. 

 Протягом звітного періоду:  

 - 666 чол., що проживають в місті Куп’янську та  Куп’янському районі, 

було направлено на перепідготовку, профнавчання за професіями, 

зорієнтованими на підприємницьку діяльність, малий бізнес, самозайнятість та 

такими, що користуються попитом на ринку праці;  

 - 1200 чол. брали участь в громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру;  

 - 5 безробітних отримали фінансову допомогу для зайняття 

підприємницькою діяльністю за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового 



державного соціального страхування України на випадок безробіття; 

 - на нові робочі місця, із здійсненням компенсації витрат роботодавцю у 

розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, працевлаштовано 60 осіб. 

 Рівень безробіття станом на 01 січня 2018 року по м. Куп’янську та 

Куп’янському району становить 1,24%. 

На обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення  

Куп’янської райдержадміністрації у 2017 році перебувало 7723 особи різних 

пільгових категорій. 

Протягом 2017 року на відшкодування наданих пільг з оплати житлово-

комунальних послуг з державного бюджету надійшло 2573,5 тис.грн., в тому 

числі 989,9 тис.грн. на погашення заборгованості минулих років та 1583,6 

тис.грн. по пільгах, призначених у 2017 році. Станом на 01.01.2018 року має 

місце заборгованість з оплати пільг на житлово-комунальні послуги на суму 

619,7 тис. грн. З початку року пільгою на придбання твердого палива та 

скрапленого газу скористалося 284 особи на загальну суму 457,5 тис. грн. 

Заборгованість з виплати готівкою пільг на придбання  твердого палива та 

скрапленого газу відсутня. 

Системою житлових субсидій на житлово-комунальні послуги в 

Куп’янському районі охоплено близько 6,6 тис. громадян, з них 1,2 тис. 

громадян користуються субсидією для придбання твердого палива та 

скрапленого газу. 

У 2017 році на здійснення програм соціального захисту населення в 

частині фінансування призначених житлових субсидій та всіх видів державної 

соціальної допомоги з державного бюджету надійшло 77144,0 тис. грн. (в тому 

числі для фінансування субсидій – 43786,9 тис. грн., державних соціальних 

допомог – 33357,1 тис. грн.). 

Станом на 01.01.2018 року має місце кредиторська заборгованість в сумі 

24171,3 тис. грн. в тому числі перед ТОВ «Харківгаз збут» у розмірі               

22896,6 тис. грн., АК «Харківобленерго» - 606,3 тис. грн., КП «Комсервіс» -       

34,0 тис. грн., ХОКП «ДРІТ» - 93,9 тис. грн, КП «ОІТЦ» - 346,7 тис. грн. та 

іншими організаціями -193,8 тис. грн.. Дана заборгованість виникла у зв’язку з 

неповним фінансуванням. 

 Проведена робота щодо перерахування частини невикористаної субсидії 

на особові рахунки одержувачам житлових субсидій, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів» від 26.04.2017 № 300. 1087 громадянам, які подали заяву, здійснена 

дана виплата на загальну суму 636,4 тис. грн.. 

У 2017 році призначено субсидію на тверде паливо та скраплений газ 

1180 домогосподарствам на загальну суму 3097,8 тис. грн.. Профінансовано 

3471,8 тис. грн., в тому числі на погашення заборгованості за 2016 рік 1373,3 

тис. грн.. Станом на 01.01.2018 року мала місце заборгованість у сумі 999,3 тис. 

грн., яка була погашена протягом січня-лютого поточного року. 

 Станом на 01.01.2018 року в районі проживає 726 осіб, що тимчасово 

перемістилися з районів проведення антитерористичної операції  та 106 дітей.   



185 сімей отримують щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються 

з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання. Сума 

нарахування за рік становить 3176,7 тис. грн. 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 185           

“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених для виплати 

матеріальної допомоги військовослужбовцям,  звільненим з військової 

строкової служби ” 18 громадянам призначена та виплачена допомога на 

загальну суму 35,3 тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 року на обліку в управлінні праці та соціального 

захисту населення Куп’янської райдержадміністрації перебуває                           

129 військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та 3 

сім’ї загиблих (померлих) учасників АТО. 

З початку року за рахунок коштів районного бюджету надана матеріальна 

допомога 35 особам на загальну суму 70,0 тис. грн. 

Для оздоровлення даної категорії громадян з державного бюджету 

виділені кошти у сумі 36,5 тис. грн., що дало змогу оздоровити 5 осіб. 

2 члена сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2017 році 

пройшли санаторно-курортне лікування в санаторіях місцевої кліматичної зони 

за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 17,9 тис. грн. 

Згідно з комплексною Програмою соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції у 2017 році у місцевих санаторіях Харківщини 

відпочило 4 учасника АТО на загальну суму 18,0 тис. грн. 

 За рахунок коштів районного бюджету 2 дітей учасників АТО були 

оздоровлені в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку  ”Сосновий” на 

суму 10,1 тис. грн., 1 дитина загиблого учасника АТО направлена на 

оздоровлення до Українського дитячого центру «Молода гвардія» . 

 Для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції, Управлінням праці та соціального захисту 

населення Куп’янської районної державної адміністрації укладені угоди на 

проходження навчання за спеціальністю «водій» за категоріями «А», «В», «С», 

«Д» 10-ти учасників АТО на загальну суму 42,9 тис. грн.. Кошти використані в 

повному обсязі. 

Станом на 01.01.2018 року на обліку в управлінні праці перебуває 179 осіб, 

що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (з них –18 дітей). 

 Виплачена компенсація на харчування дорослих, потерпілих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – 222,9 тис. грн., компенсація на оздоровлення -     

17,1 тис. грн. Станом на 01.01.2018 р. заборгованість по виплатах відсутня. 

 Протягом 2017 року послугами по безкоштовному придбанню ліків 

скористалося 181 чол. на загальну суму 67,3 тис. грн. та послугами по 

безкоштовному зубопротезуванню скористалося 3 чол. на загальну суму 6,2 тис. 

грн. 8 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 1 потерпіла дитина від 

наслідків аварії на ЧАЕС у супроводі дорослого пройшли оздоровлення в 

санаторно-курортних закладах. 

 Освіта 



 Освітній потенціал Куп’янського району представлений мережею 

навчальних закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 

У районі забезпечується функціонування 21 навчального закладу, з яких 1 

ліцей, 2 навчально-виховних комплекси, 11 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 

та 7 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів, в яких здобувають базову та повну 

середню освіту 1741 учень. За індивідуальною формою навчається 18 учнів, які 

проживають у селах, де кількість учнів у класі становить менше 5 осіб (у 

минулому навчальному році 42 учні). 15 учнів з особливими освітніми 

потребами, з них 5, які потребують індивідуального навчання за станом 

здоров’я, та для 10 організована інклюзивна форма навчання. На базі 

Гусинської ЗОШ І-ІІІ ступенів учні мають можливість здобувати освіту за 

заочною формою навчання, а на базі Подолянської ЗОШ  І-ІІІ ст. – екстернатну 

форму навчання. 

Дошкільну освіту надають 6 ДНЗ та 2 дошкільних підрозділи у складі 

НВК, в яких виховується 401 дитина (21 група, в тому числі 2 групи раннього 

віку, 19 груп дошкільного віку). Показник охоплення дошкільною освітою дітей 

дошкільного віку від 3 до 6 років різними формами (ЗНЗ, соціально-

педагогічний патронат, позашкільна освіта та ін.) складає 94,3%. 

У 2015 році, за сприяння Міжнародного дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), 

було розпочато роботу по відкриттю додаткової групи Глушківського 

дошкільного навчального закладу (ясла - садок) «Берізка». До серпня 2017 року 

тривали підготовчі роботи з виготовлення технічної та проектної документації 

на проведення ремонтних робіт, проведення тендерів для визначення 

підрядників. З 2 серпня по 2 грудня поточного року проводився капітальний 

ремонт групових приміщень третьої групи, методичного кабінету, сходових 

клітин другого поверху правого крила. Загальна площа, на якій були проведені 

роботи, близько 300 квадратних метрів. 

19 грудня 2017 року, саме в день Святого Миколая, відбулося відкриття 

третьої групи у Глушківському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) 

«Берізка». Це перша група серед дошкільних закладів Куп'янського району, яка 

не лише збільшує мережу закладу, а й забезпечує право дітей з особливими 

освітніми потребами на дошкільну освіту. 

Для оснащення групи використані кошти як Міжнародного дитячого фонду 

ООН (ЮНІСЕФ), місцевих бюджетів, так і меценатів. Від ЮНІСЕФ – 

оснащення групи (меблі, постільна білизна, рушники) та ігровий майданчик на 

загальну суму 231,1 тис. грн., канцелярські товари для раннього розвитку 

дитини — 8,7 тис. грн. Глушківською, Кругляківською та Сеньківською 

сільськими радами закуплено посуд, іграшки, покривала на ліжечка, килимові 

покриття, жалюзі для ігрової кімнати та інше на загальну суму 31,3 тис. грн.. 



СТОВ «МРІЯ» (директор Головко А.М.) допомогли з придбати сучасні штори та 

нові алюмінієві перила на сходи на суму 30,0 тис. грн.. 

Позашкільна освіта представлена Куп’янським будинком дитячої та 

юнацької творчості. Всього в БДЮТ охоплено гуртковою роботою 1100 дітей 

(48 гуртків) та 39 гуртків, які працюють на суспільних засадах в школах. Усього 

охоплено гуртковою роботою 1751 учень ЗНЗ району (101%). На базі 

навчальних закладів функціонують 8 шкільних музеїв. 

100% загальноосвітніх навчальних закладів району забезпечені сучасною 

ком’ютерною технікою, яка використовується під час навчально-виховного 

процессу (210 комп’ютерів, в середньому 8 учнів на 1 ПК). У навчальних 

закладах району є 28 інтерактивних комплексів. Усі ЗНЗ та ДНЗ району 

підключені до мережі Internet, мають веб-сторінки. 

На виконання районної Програми «Шкільний автобус» у 2017/2018 

навчальному році організовано (100% від потреби)  підвіз учнів та вчителів 

району до місця навчання та в зворотному напрямку. Парк шкільних автобусів 

становить 8 одиниць. За 2017 рік з місцевого бюджету на утримання, поточний 

та капітальний ремонти шкільних автобусів використано 860,9 тис. грн., на 

придбання палива і запчастин – 925,0 тис. грн., на капітальний ремонт одного 

автобуса – 217,3 тис. грн. Загальна сума витрат 1785,9 тис. грн.. 

Третій рік поспіль нарощується фінансування освітньої галузі Харківської 

області. 

За сприяння голови Харківської обласної державної адміністрації 

Світличної Ю.О., яка одним з головних досягнень у розвитку сфери освіти 

вважає зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, у 2017 році 

за кошти обласного бюджету: придбано обладнання для навчальних кабінетів 

хімії, географії та біології для Глушківської ЗОШ І-ІІІ ст., Грушівської ЗОШ І-ІІІ 

ст., Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Подолянської ЗОШ І-ІІІ ст. на загальну 

суму 800,0 тис. грн. Також придбані меблі для цих навчальних кабінетів на суму 

161,0 тис. грн.. 

У 2017 році всі загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади району 

приймали участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних 

громад “Разом в майбутнє”. Куп’янський район став переможцем у 23 проектах, 

14 з яких по галузі освіти, завдяки чому додатково залучено 774,1 тис. грн.. 

За кошти місцевого бюджету була виготовлена або відкорегована   

проектно-коштористна документація, необхідна для проведення поточних та 

капітальних ремонтів систем теплопостачання для забезпечення сталого 

функціонування ЗНЗ району. На ці цілі було витрачено 153,0 тис. грн.. 

З метою забезпечення протипожежного захисту на проведення заходів 

пожежної безпеки з районного бюджету було витрачено 122,2 тис. грн.. 

У Новоосинівській ЗОШ І-ІІ ст. проведено ремонт даху на суму 119,9 тис. 

грн., встановлено паркан та ворота на суму 59,3 тис. грн. 

Протягом 2017 року в школах району встановлено 165 вікон та 5 дверей. 

За рахунок місцевого бюджету в навчальні заклади району придбано 

господарських товарів на суму 2064,6 тис. грн. та оплачені послуги  на суму 



1766,1 тис. грн.. 

В рамках реалізації міні-проектів обласного конкурсу розвитку  

територіальних громад “Разом в майбутнє” у Курилівському ліцеї, Глушківській 

ЗОШ I-III ст. та Курилівській І-ІІ ст. проведена заміна системи опалення, у 

Новоосинівській ЗОШ I -II ст. облаштований ігровий майданчик, у 

Петропавлівську ЗОШ I-III ст. придбані меблі для їдальні, у Кругляківську, 

Ягіднянську ЗОШ I-III ст., Смородьківську, Сеньківську ЗОШ І-ІІ ст. та  

Моначинівський НВК придбане комп’ютерне обладнання та мультимедійні 

комплекси, у Гусинській, Подолянській, Кіндрашівській ЗОШ I-III ст. замінено 

дерев`яні віконні блоки на металопластикові, а в Піщанській ЗОШ І-ІІІ ст. 

проведено капітальний ремонт даху. На фінансування міні-проектів з місцевого 

бюджету виділено 370,6 тис. грн. та 403,5 тис. грн. з  інших джерел 

(конкурсанти і спонсори).  

За рахунок позабюджетних коштів проведено: капітальний ремонт 

їдалень Глушківської ЗОШ І-ІІІ ст., Нечволодівського НВК, Петропавлівської 

ЗОШ І-ІІІ ст.; шкільного коридору Новоосинівської та Курилівської ЗОШ І-ІІ 

ст., Лісностінківської, Глушківської та Ягіднянської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Моначинівського НВК. Облаштовано твердим покриттям шкільне подвір’я 

Новоосинівської ЗОШ І-ІІ ст.. Сума позабюджетних коштів, залучених для 

галузі освіти, складає 5831,4 тис. грн. 

Велика увага приділяється розвитку творчих здібностей учнів. У районі 

проводяться олімпіади з навчальних предметів, конкурси, турніри, захисти 

екологічних проектів, захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України, фестивалі, спортивні змагання. 

Надбанням педагогічних працівників району в 2016/2017 навчальному 

році стали: 7 призових місць у ІІІ та 1 - у IV етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з навчальних предметів; 4 призери обласного конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН; 3 призери в обласних етапах 

конкурсів учнівської творчості: «Місцеве самоврядування – це ми», 

«Оберігаємо життя»; ІІ місце у обласному етапі Х Всеукраїнського фестивалю - 

конкурсу «Молодь обирає здоров’я»; 19 призових місць в обласних конкурсах, 

виставках, фестивалях дитячої творчості та 7 у спортивних змаганнях. 

Влітку 2017 року на базі ЗНЗ працювали 8 літніх мовних груп з 

англійської мови, до яких було залучено 128 учнів. Вперше в Куп’янському 

районі на базі Піщанської ЗОШ І-ІІІ ступенів працювала літня екологічна школа 

для учнів 7-10 класів. 

Згідно з районною програмою «Обдарована молодь Куп’янщини на 2013-

2017 роки» 7 учнів - переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та 8 вчителів, які 

підготували переможців, нагороджені одноразовими преміями; переможцям  

конкурсу «Учень року -2017» старшої вікової категорії Черненку Владиславу 

(Подолянська ЗОШ І – ІІІ ступенів), Тарасовій Дар'ї (Нечволодівський НВК),  

Єфімову Денису (Петропавлівська ЗОШ І-ІІІ ст.) було призначено щомісячну 

стипендію голови Куп’янської районної державної адміністрації. 



 

 Молодь та спорт 

 Протягом звітного періоду за рахунок коштів районного бюджету  здійснено 

закупівлю 39 путівок до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

“Сосновий ” для дітей пільгових категорій на загальну суму 196,6 тис. грн. 

 За путівками управління у справах молоді та спорту Харківської обласної 

державної адміністрації оздоровлено 57 дітей, а саме - 10 дітей в закладі 

“Таврія” Херсонської області, 1 дитина - в закладі “Динамо” Львівської області, 

15 дітей в закладах “Патрія” та “Перлина Чорномор’я” Одеської області,              

5 дітей — в Українському дитячому центрі “Молода гвардія”, 3 дитини в 

Міжнародному дитячому центрі “Артек” , 5 дітей у закладах “Факел” та “Лісова 

пісня”, розташованих на узбережжі Азовського моря та 18 дітей в оздоровчих 

закладах Харківської області. 

 Окремо була замовлена путівка до Міжнародного дитячого центру 

“Молода гвардія” у м. Одеса дитині загиблого бійця АТО, якою він скористався 

у серпні 2017 року. 

 За кошти районного та обласного бюджету протягом оздоровчого періоду 

направлено на оздоровлення 96 дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки. 

 В районі вже 20 років працює дитячо-юнацька спортивна школа. Тренери 

– викладачі здійснюють відбір талановитих дітей на 5 відділеннях: футбол, 

баскетбол, шахи, легка атлетика, теніс настільний. З талановитими сільськими 

спортсменами займаються 13 тренерів – викладачів, з них 7 штатних, 6 

сумісників. В школі працюють три майстра спорту, п’ять тренерів мають звання 

кандидатів в майстри спорту. Всі мають вищу фізкультурну освіту за 

виключенням 2-х тренерів. 

 В 25 групах районної ДЮСШ займаються 409 вихованців, з них 97 дівчат. 

Тренери – викладачі ДЮСШ працюють на спортивних спорудах загально – 

освітніх шкіл району та спортивних спорудах, які знаходяться на балансі 

сільських рад та сільськогосподарських підприємств району.  

Основним завданням спортивної школи є залучення до занять спортом 

учнівської молоді району, пропаганда здорового способу життя, підготовка 

обдарованих спортсменів району для подальшого навчання в вищих навчальних 

закладах спортивного профілю і виступи за збірні команди району на змаганнях 

всіх рівнів. Вихованець відділення легкої атлетики районної ДЮСШ, Серенко 

Руслан з с. Смородьківка, вступив для подальшого навчання та підвищення 

спортивного рівня до Харківського Республіканського Ліцею – Інтернат 

Спортивного Профілю. Він представляє Харківську область на Всеукраїнських 

змаганнях з легкої атлетики. Фомченко Альбіна з с. Петропавлівка навчається в 

Харківській державній академії фізичної культури і спорту. Гравець жіночої 

футбольної команди вищої ліги «Жилстрой 2» м. Харків, член збірної жіночої 

команди України. В 2016 році Альбіна підтвердила звання майстра спорту 

України з футболу, ставши в складі команди «Жилстрой 2» Чемпіоном України з 

футболу серед жіночих команд. Юні шахісти районної ДЮСШ постійно 



приймають участь в обласних турнірах з шахів. Вже в цьому році вихованці 

тренера з шахів Бровка В’ячеслава Павловича Лаурсон Владислав, Манько 

Миколай, Федорішина Марина з села Подоли та Віннік Поліна з Курилівського 

ліцею виконали нормативи І спортивного розряду.  Віннік Поліна вступила для 

подальшого навчання до Харківського державного вищого училища фізичної 

культури.  

За 2016 - 2017 навчальний рік тренерами районної ДЮСШ підготовлено 

268 спортсменів-розрядників. 

Збірні юнацькі команди відділення футболу районної ДЮСШ постійно 

беруть участь у фінальному Всеукраїнському турнірі серед сільських школярів 

«Золотий колосок» в м. Скадовськ Херсонської на узбережжі Чорного моря. 

Юні шахісти - в Міжнародному турнірі «Азовська хвиля» в м. Генічеськ 

Херсонської області на Азовському морі. В літній період під час оздоровлення 

дітей в ПЗОВ «Сосновий», тренери районної ДЮСШ постійно допомагають в 

проведенні Спартакіадних змагань з видів спорту, Олімпійського дня бігу. 

У 2016 році бюджет спортивної школи складав 486,0 тис. грн., у 2017 - 

963,8 тис. грн.. З 01 січня 2017 року рішенням районної ради на баланс 

спортивній школі передане приміщення Петропавлівського НВК (ЗНЗ І-ІІ 

ступенів — ДНЗ), яке використовується як спортивна база районної ДЮСШ. З 

місцевого бюджету були виділені кошти в сумі 35,0 тис. грн. на придбання 

спортивних велосипедів. Під час літньої оздоровчої компанії проводилися 

спортивні заходи з вихованцями пришкільних таборів відпочинку. Велосипедні 

прогулянки, змагання з шахів, шашок, тенісу настільного, волейболу.  

 Всього протягом звітного періоду сектором у справах молоді та спорту та 

ДЮСШ в районі проведено 123 спортивно-масових заходи, в яких прийняли 

участь 2239 учасників. Витрачено коштів на проведення спортивно-масових 

заходів 27,6 тис. грн. та 34,9 тис. грн відповідно. 

 Культура 

 Реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони 

культурної спадщини та бібліотечної справи – головні завдання відділу 

культури і туризму Куп`янської районної державної адміністрації. 

Мережа закладів культури Куп’янського району складається з 55 закладів 

культури - 24 сільських бібліотечних філії на чолі з центральною районною 

бібліотекою, яка є методичним і консультаційним центром бібліотечного 

обслуговування населення для всіх бібліотек району та 30 закладів культури 

клубного типу: районного будинку культури, 3 сільських будинків культури та 

26 сільських клубів. 

В клубних закладах діють 168 формувань, які відвідують 1652 учасників, 

в тому числі для дітей працюють 95 клубних формувань, які налічують 1068 

дітей. Звання «народний» має вокально-естрадний гурт «Антракт» 

Новоосинівського сільського будинку культури. В 2016 році він в черговий раз 

підтвердив своє почесне звання. 

Осередком культури в районі є районний будинок культури, а на селі - 

сільські клубні заклади, в яких успішно діють гуртки художньої самодіяльності, 



майстри декоративно-ужиткового мистецтва, проводиться творча робота, 

направлена на задоволення культурних потреб мешканців.  

Окрасою всіх культурно-мистецькиї заходів, що проходять в районному 

будинку культури та сільських клубних закладах, є виставки виробів 

самодіяльних майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Куп`янщини.  

В Куп`янському районі в різних напрямках декоративно-ужиткового 

мистецтва працюють 56 майстрів, більша частина з яких – майстрині-

вишивальниці. 

На високому художньому рівні проходять районні культурно-мистецькі 

заходи, на проведення яких у 2017 році використано 112,5 тис. грн.. Серед них 

фестиваль патріотичної пісні  «Живи і пам’ятай», розважально-ігрова програма 

до Дня захисту дітей, святковий концерт на ярмарку до Дня Незалежності 

України, районний фестиваль народної творчості «Червона калина» та  

регіональний фестиваль-огляд виконавців молодіжної естрадної пісні «Цвіт 

папороті». Традиційно проводиться акція «Від села до села». Кращі самодіяльні 

аматори та колективи Куп’янського району неодноразово здобували і 

здобувають перемоги на Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, обласних 

конкурсах та культурно – мистецьких заходах. 

Протягом звітного періоду за надання платних послуг клубними та 

бібліотечними закладами району отримано 152,2 тис. грн. 

Так, в 2016 році, експозиція Куп`янського району здобула перше місце на 

обласному культурно-мистецькому заході – Великому Слобожанському ярмарку. 

У 2017 році відбувся 15 ювілейний Великий Слобожанський ярмарок. 

Куп`янський район був нагороджений чотирма дипломами: 

 - у конкурсі короваїв «За креативність оформлення»; 

- у конкурсі інсталяцій «За оригінальність інсталяції»; 

- у конкурсі експозицій «Казкове подвір`я» - «За найяскравіший казковий образ» 

та «За розкриття змісту казки». 

За підтримки голови Харківської обласної державної адміністрації 

Ю.О.Світличної 10 жовтня 2017 року в м. Харків відбувся обласний етап 

Національного конкурсу дитячої творчості «SANREMOJUNIOR». Андрій 

Сердюк - учасник дитячого вокального колективу «Осколяни» районного 

будинку культури (керівник Ольга Андрєєва) здобув звання лауреата 2 ступеню 

в першій категорії і отримав спец-приз - мікрофон від Ю.О.. 

В 2017 році колектив районного будинку культури «Viva» (керівник 

О.Андрєєва) став лауреатом I премії, солістка ансамблю Юлія Плужникова 

стала дипломанткою І ступеню у ІІ віковій категорії на Міжнародному 

фестивалі естрадної пісні «Жива вода» (м Дергачі). Лілія Капустіна, художній 

керівник Пристінського сільського клубу, на регіональному фестивалі 

виконавців естрадної пісні «Золота осінь» (м. Первомайський) отримала 

номінацію «Надія конкурсу». 

8 липня 2017 року відбувся регіональний фестиваль-огляд виконавців 

молодіжної естрадної пісні «Цвіт папороті». 

Переможцями фестивалю стали чоловіче тріо самодіяльного «народного» 

вокально-естрадного гурту «Антракт» (Новоосинівський сільський будинок 



культури) в номінації «Краще виконання улюбленої пісні» та Шевцова Оксана -

аматорка Сеньківського сільського клубу в номінації «Чаруючий тембр». 

Складовою частиною культурної інфраструктури району, його 

інтелектуальною власністю є центральна районна бібліотека та сільські 

бібліотечні філії, доступні широким колам населення та максимально наближені 

до його потреб.  

Основними напрямками діяльності бібліотек є обслуговування читачів, 

забезпечення книгозбірень новими надходженнями літератури та їх 

перетворення на сучасні інформаційно-культурні центри громад.  

Центральна районна бібліотека є головним методичним центром, важливе 

завдання якого полягає в створенні позитивного іміджу не тільки кожної 

бібліотеки, а й кожного бібліотечного фахівця, бо саме від того, яке враження 

він справляє на користувача, залежить престиж і роль бібліотеки в житті 

місцевої громади. 

У 2017 році з районного бюджету виділено кошти в сумі 279,7 тис. грн. на 

проведення ремонтних робіт фасаду будівлі, поточного ремонту опалення і 

приміщень першого поверху, 50,5 тис. грн. на тротуарну плитку та ін.. 

Дякуючи голові Харківської обласної державної адміністрації Світличній 

Ю.О. проведені ремонтні роботи, яких РБК не бачив більше 30 років. У 2015 

році виділено 550,0 тис. грн. і зроблено новий дах. В 2016 році виділено 1800,0 

тис. грн. на заміну вікон на енергозберігаючі, утеплення та ремонт фасаду 

будівлі. В 2017 році з обласного бюджету виділено 1800,0 тис. грн. на ремонт 

глядацької зали та фойє другого поверху. 

З кожним роком покращується матеріально-технічна база закладів 

культури району. Так, за останні три роки (2015-2017) на придбання костюмів, 

меблів, музичної апаратури, комп`ютерної техніки та проведення капітальних і 

поточних ремонтів було витрачено близько 9,0 млн. грн.. 

В тому числі в Петропавлівському сільському будинку культури зроблено 

ремонт даху, фасаду, спортивної зали, кімнат, замінено вікна. В 

Новоосинівському СБК зроблено ремонт глядацької зали та фойє, замінено 

вікна і двері. В Пристінському сільському клубі зроблено ремонт даху, 

глядацької зали та фойє, замінено вікна і двері, утеплено фасад будівлі. В 

Смородьківському сільському клубі  - ремонт даху та ганку, в Колісниківському 

клубі – ремонт даху. В Просянському сільському клубі замінено вікна і двері, в 

Курилівському – замінено двері , покладено асфальтове покриття. 

 

Структура адміністрації 

У 2017 році змін у структурі районної державної адміністрації не було.  

Станом на 01 січня 2018 року в районній державній адміністрації налічується              

97 штатних одиниць, з них в апараті — 24 штатні одиниці. Фактично на посадах 

працюють 78 чол., в тому числі в апараті — 15 чол. Вакантних посад - 15, в 

тому числі в апараті - 8.   

Протягом року в апараті районної державної адміністрації було проведено            

4 конкурси на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В”, 

у структурних підрозділах районної державної адміністрації — 9 конкурсів. За 



результатами конкурсів призначені на посади 3 працівника в апараті районної 

державної адміністрації та 4 працівника в структурних підрозділах районної 

державної адміністрації. Решта 6 конкурсів виявилися безрезультатними — не 

було бажаючих взяти участь у конкурсному відборі. 
 

Довіра громадян до органів влади можлива лише тоді, коли ця влада є 

відповідальною і ефективною. Влада здобуває повагу, якщо функціонує заради 

справедливої і зрозумілої мети, коли вона покращує життя громадян.  

Сподіваюсь і надалі на  плідну співпрацю та взаємопорозуміння  з  

районною радою, сільськими головами, депутатським корпусом усіх рівнів. 

Саме від наших спільних зусиль, конструктивних ініціатив,  підтримки та 

єдності значною мірою залежить подальший розвиток району. 
 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                                        М.Ситник 


