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Підводячи підсумки діяльності за 2018 рік необхідно відмітити, що 

робота районної державної адміністрації спрямовувалася на забезпечення 

виконання Конституції і законів України, актів Президента України та 

Кабінету Міністрів України, на забезпечення збалансованого соціально-

економічного розвитку району, сприяння залученню інвестиційних ресурсів,   

вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, забезпечення 

широкого доступу населення до якісної освіти, охорони здоров’я, соціальних 

послуг та культурного розвитку. 

За умови порозуміння та взаємодії органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій, активним діалогам з 

керівниками підприємств, установ, організацій району, представниками 

бізнесу, аграріями, депутатами та громадськістю нам вдалося зробити багато 

важливих справ, забезпечити стабільну суспільно-політичну ситуацію в 

районі, вчасно і гідно втілювати в життя реформи, ініційовані Президентом 

України Петром Порошенком.  

 

  Бюджет 

Районною державною адміністрацією в межах своїх повноважень 

проводилась відповідна робота по забезпеченню виконання  місцевих 

бюджетів району у 2018 році: проведено 37 засідань районних комісій, 

рішення яких сприяли вишуканню та залученню додаткових джерел 

надходжень, проводились співбесіди з керівниками підприємств – 

платниками податків, здійснювалась спільна робота з виконкомами місцевих 

рад та податковою службою.  

В результаті проведеної роботи дохідна частина зведеного бюджету 

району за 2018 рік виконана на 132,9%, при затвердженому плані             

75 451,5 тис.грн., фактично надійшло доходів (без врахування трансфертів)      

100 321,3 тис.грн., додатково отримано 24 869,8 тис.грн., в тому числі 

загальний фонд виконаний в сумі 94 531,0 тис.грн., або 28,8% більше від 

затвердженого плану на 2018 рік (73 369,6 тис.грн.) та спеціальний фонд 

виконаний в сумі 5 790,3 тис.грн., що на 278,1% більше від затвердженого 

плану на 2018 рік (2 081,9 тис.грн.). В порівнянні з 2017 роком зведені 

надходження збільшились на 17 452,6 тис.грн., або на 21,1%.  

Дохідна частина загального та спеціального фонду бюджету виконана 

по всіх 17 бюджетах району.  

За 2018 рік згідно плану стовідсотково отримано з державного та 

обласного бюджету  мiжбюджетних трансфертiв 133 787,0 тис.грн., а саме:  

Дотації в сумі 13 772,4 тис.грн.,  

Субвенцій в сумі 120 014,6 тис.грн., в тому числі: 

- освiтня субвенцiя - 31 331,2 тис.грн.; 

- медична субвенцiя – 16 701,6 тис.грн.; 



- на виплату допомоги сім`ям з дітьми,  – 24 817,7 тис.грн.; 

- на надання пільг та житлових субсидій – 45 215,3 тис.грн.; 

- на відшкодування вартості лікарських засобів – 1 424,6 тис.грн.; 

- на проведення санаторно-курорного лікування ветеранів війни, осіб з 

інвалідністю, осіб, які брали участь в АТО, чорнобильців – 524,2 тис.грн.,  

Окрім того отримано трансферти від сільських рад в сумі 6 965,0 

тис.грн. 

В ході виконання бюджету району за 2018 рік райдержадміністрацією 

проводилась постійна робота по залученню додаткових коштів, як з 

державного так і обласного бюджету, в результаті чого отримано 27 097,0 

тис.грн., в тому числі субвенції на: 

- придбання та встановлення дитячих та тренажерних комплексів –    

665,4 тис.грн.; 

- придбання житла для дітей–сиріт – 1 199,9 тис.грн. 

- оснащення, ремонт шкіл району та створення інклюзивно-ресурсного 

центру – 6 973,4 тис.грн; 

- ремонт закладів культури – 1 200,0 тис.грн.; 

- ремонт спортивного залу – 132,5 тис.грн.; 

- ремонт та оснащення об’єктів ЖКГ – 6 173,9 тис.грн.; 

- ремонт корпусів Шевченківської ЦРЛ та будівництво амбулаторії  –      

10 751,9 тис.грн. 
 

Видатки зведеного бюджету району на 2018 рік було затверджено в 

сумі 220 492,7 тис.грн., виконано – 288 327,0 тис.грн. (130,0%). в тому числі 

видатки загального фонду при плані 216 654,3 тис.грн., виконано –        

241 497,1 тис.грн., або  111,5%, спеціального фонду при плані 3 838,4 

тис.грн., виконано  46 829,9 тис.грн.. В порівнянні з 2017 роком (140 091,2 

тис.грн.) видатки загального та спеціального фондів збільшено на 78 319,6 

тис.грн. (55,9%), в тому числі по загальному фонду видатки збільшено на 

78 036,7 тис.грн. (56,3%).  

Видаткову частину бюджету району за 2018 рік було збільшено проти 

затвердженого плану на 79 458,0 тис.грн.,  а саме за рахунок коштів: вільного 

залишку - 21 606,7 тис.грн., перевиконання дохідної частини - 16 743,9 

тис.грн., додатково залучених коштів з державного та обласного бюджетів -              

33 466,2 тис.грн., не розподілених видатків –  7 641,2 тис.грн. Із них було 

спрямовано на видатки по таким галузям: 

- Управління – 8 339,8тис.грн., в тому числі капітальні - 2 610,4 тис.грн.; 

- Освіта – 19 820,8 тис.грн, в тому числі капітальні – 12 281,0 тис.грн.; 

- Охорона – 16 470,0 тис.грн, в тому числі капітальні – 11 411,7 тис.грн.; 

- Соціальний захист – 892,1тис.грн., в тому числі капітальні - 

892,1тис.грн.; 

- Культура 6 405,0 тис.грн, в тому числі капітальні – 4 064,8 тис.грн.; 

- Фізична культура – 2 158,3тис.грн., в тому числі капітальні – 

995,9тис.грн.; 

- Житлово-комунальне господарство – 12 799,1 тис.грн., в тому числі 

капітальні – 6 510,7 тис.грн.; 



- Інші видатки – 1 009,4 тис.грн., з них 469,5 тис.грн. – нерозподілені 

видатки з державного бюджету на придбання та встановлення дитячих та 

тренажерних комплексів; 

Таким чином з урахуванням внесених змін видатки зведеного бюджету 

на 2018 рік склали 288 327,0 тис.грн., в тому числі капітальні – 37 705,9 

тис.грн. та використано на: 

-  освіту 89 390,0 тис.грн., або на 30,2% більше проти 2017 року      

(68 658,9 тис.грн.), в тому числі капітальні – 12 116,9 тис.грн. ;         

-  охорону здоров’я 30 476,5 тис.грн., або на 25,6% більше проти           

2017 року (24 266,2тис.грн.), в тому числі капітальні – 4 394,1 тис.грн.;        

-  культуру 11 185,2 тис.грн., або на 9,6% більше проти 2017 року    

(10 209,1 тис.грн.), в тому числі капітальні – 2 886,2 тис.грн.;        

-  фізичну культуру 2 830,6 тис.грн., або на 261,7% більше проти 

2017 року (782,6 тис.грн.), в тому числі капітальні – 752,4 тис.грн.;    

-  соціальний захист населення 79 505,9 тис.грн., або на 4,6% 

більше проти 2017 року (75 981,4 тис.грн.), в тому числі капітальні – 912,8 

тис.грн.;  

-  житлово-комунальне господарство 22 236,2 тис.грн., або на 

18,9% більше проти 2017 року (18 701,1 тис.грн.) в тому числі капітальні – 

13 749,7 тис.грн.; 

-  управління - 25 733,7 тис.грн. або на 41,6% більше проти 2017 

року (18 172,5 тис.грн.), в тому числі капітальні – 2 893,8 тис.грн.; 

-  інші видатки 573,4 тис.грн., або на 41,6% більше проти у 2017 

році (307,5тис.грн.).      

Окрім того у 2018 році було здійснено видатки за рахунок  передачі 

міжбюджетних трансфертів з одного місцевого бюджету до іншого  на 

загальну суму  26 395,5 тис.грн., що на 50,0% більше проти 2017 року 

(17 592,9 тис.грн.), в тому числі: за рахунок  трансфертів переданих з 

районного бюджету  сільським та селищному бюджетам 11 405,3 тис.грн., що 

на 41,4% більше проти 2017 року (8 065,3 тис.грн.), та за рахунок трансфертів 

отриманих з бюджетів сільських рад було забезпечено видатки на 

фінансування об’єктів спільного користування та на виконання власних 

повноважень на суму 6 965,0 тис.грн., що 12% більше проти 2017 року 

(6 219,2 тис.грн.).  Зокрема, за рахунок цих коштів було здійснено:  

-  підвіз учнів до шкіл району 2 183,1 тис.грн.; 

-  харчування учнів 2 219,6 тис.грн.; 

-  компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним та 

залізничним транспортом окремих категорій громадян та послуги зв’язку 

1 068,5 тис.грн. 

В розрізі бюджетів  додаткові кошти  на соціальний розвиток громади 

району було спрямовано: з районного бюджету –  19 658,3 тис.грн., з 

селищного бюджету – 5 123,7 тис.грн., з сільських бюджетів – 11 639,2 

тис.грн. 

Протягом 2018 року проводились своєчасно та в повному обсязі 

розрахунки місцевих бюджетів із заробітної плати працівникам бюджетних 



установ, за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні 

послуги,  інші видатки та заборгованість із зазначених видатків не 

допускалася. 

 При затвердженні місцевих бюджетів району на 2018 рік була 

запланована середня заробітна плата по установах бюджетної сфери району в 

сумі 5 464 грн. Протягом року було збільшено фонд оплати праці на              

3 800,8 грн., за рахунок чого  та з урахуванням економії заробітної плати 

вдалося збільшити середню заробітну плату на одного фактично працюючого 

до 6 496,0 грн. або на 18,9%, (1 032 грн.) більше проти запланованої. 

 

Освіта 

Освітня стратегія району спрямована на досягнення двох основних 

цілей: розширення доступності та забезпечення якості освіти. 

Дошкільною освітою охоплена 401 дитина. У районі функціонує 8 

закладів дошкільної освіти та два дошкільні підрозділи Гетьманівського та  

Безмятежненського навчально-виховних комплексів. На утримання закладів 

дошкільної освіти з районного бюджету в 2018 році виділено 10619,014 

тис.грн., в 2017 році сума склала 6615,952 тис.грн., в 2016 -4116,920 тис.грн. 

 

 

 

Загальна середня освіта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до рішенням ХXVI сесії VІІ скликання Шевченківської 

районної ради Харківської області від 12.06.2018 р. Старовірівський ліцей 

Шевченківської районної ради визнано опорним закладом, а також створено 

філію Сподобівська гімназія Старовірівського ліцею Шевченківської 

районної ради. 



Таким чином, з вересня 2018 року в районі функціонує 11 закладів 
загальної середньої освіти та 1 філія. Серед закладів загальної середньої 
освіти працюють: 2 ліцеї, 5 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 
2 навчально-виховних комплекси та 2 заклади загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів. 

Загальною середньою освітою у закладах освіти району з денною 

формою навчання охоплено 1620 учнів, в минулому році налічувалось 1581 

учень. Кількість учнів у порівнянні з 2017/2018 навчальним роком 

збільшилась  на 39.   

Учні та педагоги закладів загальної середньої освіти приймали участь в 

обласних олімпіадах, конкурсах. Так, вчитель фізичної культури Цибульник 

Світлана Олександрівна зайняла 1 місце в обласному етапі конкурсу 

«Вчитель року», а учениця 10 класу Шевченківського ліцею Ярошенко Анна 

взяла участь у всеукраїнському етапі Міжнародного мовно – літературного 

конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка і посіла ІІІ місце.  

 

В 2018 році велика увага приділялась дітям з особливими освітніми 

потребами. З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми 

потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти, утворено Інклюзивно-ресурсний центр. Директором ІРЦ на 

конкурсній основі призначено Шавкун Наталю Миколаївну, псиголога зі 

стажем. Центр обладнаний сучасними меблями, оснащений реабілітаційним 

обладнанням, дидактичними та ігровими матеріалами, комп’ютерною 

технікою. В установі  працюють вчитель-логопед, практичний психолог, 

вчитель-дефектолог та вчитель-реабілітолог. Всі спеціалісти мають 

відповідну освіту та прийняті  на посади на конкурсній основі. 

 

 
 

В закладах загальної середньої освіти за інклюзивною формою 

здобувають освіту 18 учнів (в минулому році таких учнів було 7). Класи з 

інклюзивним навчанням працюють в Шевченківській ЗОШ №1, 

Безмятежненському НВК, Новомиколаївській ЗОШ, Шевченківському ліцеї, 

Гетьманівському НВК. 



У 2018 році в Шевченківському будинку дитячої та юнацької творчості 

працювали 42 гуртки на бюджетній основі. Охоплено навчанням в 

позашкільному закладі 960 учнів, що становить 52% від загальної кількості 

дітей району. Основних працівників 5, сумісників – 19. Позашкільний заклад  

освіти здійснює навчання і виховання за такими напрямами позашкільної 

освіти: художньо-естетичний, еколого-природничий, військово -

патріотичний, гуманітарний, туристсько-краєзнавчий,  технічний. 

З метою морального та матеріального стимулювання учнів, що досягли 

високих результатів участі в обласних та всеукраїнських етапах 

інтелектуальних, творчих та спортивних змагань другий рік поспіль за 

ініціативи районної державної адміністрації проведено свято вшанування 

обдарованих учнів „Шевченківщина Вами пишається”. На святі були вручені 

сертифікати на отримання одноразової грошової винагороди на суму          

82,9 тис.грн. 142 учням закладів загальної середньої освіти, так, в минулому 

році сума грошової премії становила 37,0 тис.грн., її отримали 73 учні. 

Відповідно до Програми «Кращі учні, учителі та заклад загальної середньої 

освіти Шевченківського району на 2018-2020 роки» нагороджено 12 кращих 

учнів закладів загальної середньої освіти.  

Влітку  2018 року в Шевченківському районі, згідно з плануванням, 

працювало 12 закладів відпочинку з денним перебуванням та 11 мовних 

таборів, в яких відпочило 662 дитини.  Поряд з цим в районі продовжував 

працювати позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Бурлучок»,  де 

протягом двох змін оздоровлено 160 дітей. Вартість 5-ти разового 

харчування на 1 дитину в день складала 100,0 грн. Повна вартість путівки – 

5432,0 грн., в т.ч. батьківська плата – 2100,0 грн., 3332,0 грн. - кошти 

районного бюджету. 

Всього по району за 2018 рік охоплено оздоровленням та відпочинком 

дітей віком від 7-17 років - 2220 (99,8 %, а в 2017 році – 99,7 %), в т.ч. дітей 

пільгових категорій 962 дитини (43,24%, а в 2017 році 42,7 %). 

 Всього на оздоровчу кампанію за 2018 рік використано 2279,4 тис.грн. 

(в 2017 році 2044,6 тис. грн.), що на 10% більше в порівнянні з минулим 

роком. 



Оздоровлення та відпочинок дітей

 
 

Станом на 15.12.2018 р. гарячим харчуванням охоплено 949 учнів  

освітніх закладів району, що складає 58,6 % від загальної кількості учнів.    

Загальна сума кошів, виділена на харчування у 2018 році, складає  

2592,463 тис. грн., вартість продуктів харчування у закладах загальної 

середньої освіти  району в 2018 році склала в середньому 19,00 грн.  на одну 

дитину  в день. 

100% підвозом від потреби забезпечені вчителі та учні району. Станом 

на грудень 2018 року відповідно до затвердженої мережі до закладів освіти 

підвозились 508 учнів та 88 вчителів, що становить 31,3 % учнів та 39,8 % 

вчителів від загальної кількості. 

 

 

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата вчителя станом на кінець грудня 2017 року 

становила 7977 грн., станом на грудень 2018 року становить 8696 грн., 

надбавка за престижність виплачувалась в розмірі 20%. Станом на кінець 

грудня 2018 року  заборгованості по заробітній платі немає.  

В минулому році до Дня педагогічного працівника всі педагоги 

отримали премію в розмірі  100% посадового окладу,  а всі техпрацівники 

отримали матеріальну допомогу в розмірі 100% посадового окладу. За 

досягнення в 2017/2018 навчальному році педагоги отримали додаткові 

премії на загальну суму 49700 грн.  



Відповідно до Програми «Кращі учні, учителі та заклад загальної 

середньої освіти Шевченківського району на 2018-2020 роки» 12 вчителів 

отримали одноразову грошову винагороду по 5000 грн. 

Кращим закладом визнано Шевченківський ліцей Шевченківської 

районної ради. На районному заході «Шевченківщина Вами пишається» 

директор ліцею Шмігельська Тетяна Вікторівна отримала сертифікат на суму 

50000 грн., які витратили на придбання трьох ноутбуків та екрану. 

 

У 2018/2019 навчальному році відповідно до реформи Нової 

української школи приділена особлива увага матеріальному забезпеченню 

учнів 1-4 класів. Для чотирнадцяти перших класів закладів освіти придбані 

меблі, комп’ютерна та мультимедійна техніка, дидактичні матеріали на 

загальну суму 1368,635 тис.грн., для чотирнадцяти четвертих класів придбані 

меблі та дидактичні матеріали  на загальну суму 620,590 тис.грн.. 

Протягом 2018 року в кабінет математики Старовірівського ліцею 

придбано обладнання на загальну суму 393,5 тис.грн.; в кабінет біології 

Шевченківської ЗОШ №1 придбано обладнання на суму 297,595 тис.грн.; в 

кабінет географії Шевченківського ліцею придбано обладнання на суму   

390,0 тис.грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету було здійснено: 

Стовідсоткову заміну віконних блоків на енергозберігаючі в 

Шевченківському ліцеї Шевченківської районної ради на суму 1427,146 

тис.грн.; 

Капітальний ремонт по заміні внутрішньої системи опалення 

Шевченківської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів Шевченківської районної ради на 

суму 2112,211 тис.грн. 

За рахунок районного бюджету: 

Стовідсотково замінено вікна на металопластикові у Василенківській 

ЗОШ І-ІІ ступенів, в Новомиколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів, в старій будівлі 

Шевченківського ліцею на загальну суму 664,994 тис.грн. 

Проведено ремонт опалювальної системи спортивного залу Борівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 233,0 тис.грн. 

Здійснено поточний ремонт приміщень внутрішніх туалетів 

Шевченківської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів на суму 196,32 тис.грн.  

Проведено ремонт фасаду частини приміщення Шевченківського ліцею 

Шевченківської ради на суму 173,84 тис.грн. та фасаду Шевченківського 

БДЮТ на загальну суму 406,16 тис.грн.  

Проведено капітальний ремонт спортивного залу Шевченківської ЗОШ 

№1 І-ІІІ ступенів на суму 490,0 тис.грн 

Облаштовано інклюзивний центр, для чого використано кошти у 

розмірі 1886,65 тис. грн. 

За рахунок бюджетів сільських рад: 

Здійснено поточний ремонт системи водопостачання і каналізації 

Старовірівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  на суму 198,0 тис.грн. 



Облаштовано огорожу Гетьманівського НВК Шевченківської районної 

ради на суму 171,0 тис.грн. 

Батьківськими комітетами району виграно конкурс міні-проектів 

«Разом у майбутнє» по чотирьом закладам освіти: «Актова зала – візитка 

школи та села» (Великохутірська ЗОШ І-ІІІ ступенів), «Опорному освітньому 

закладу – сучасну їдальню» (Шевченківський ліцей), «Англійська мова - 

вікно у світ» (Новомиколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.), «Спортивна родина – здорова 

країна» (Борівська ЗОШ І-ІІІ ст.).  

Загальна сума міні-проектів – 822,212 тис. грн., з них кошти обласного 

бюджету – 411,116 тис. грн., кошти районного та сільських бюджетів – 

369,959 тис. грн., кошти конкурсантів – 41,106 тис. грн. 

  

 
 

 

 

          Фізична культура і спорт 

     В 2018 році здійснювалась реалізація завдань соціальної Програми 

розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування 

здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки. 

 В Шевченківському районі в 2018 році функціонувало 76 спортивних 

споруд (в 2017 році - 71).   

 Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та 

спортом, з дитинства,  збудовано  на базі закладів загальної середньої освіти 

5 нових спортивних споруд: 2 майданчики з гімнастичним обладнанням (в 

Старовірівському ліцеї та Шевченківській ЗОШ №1), 2 майданчики з 

тренажерним обладнанням (в Борівській школі та Старовірівському ліцеї) та  

спортивний майданчик з синтетичним покриттям – в Новомиколаївській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. Цей сучасний футбольний майданчик в одній із 

2016 рік

Район

ний

49%

Облас

ний

5%

Дер

жав

ний

20%

Транс

ферти 

с/р

26%

2017 рік

Район

ний

44%

Облас

ний

25%

Дер

жав

ний

8%

Транс

ферти 

с/р

23%

2018 рік
Райо

нний

28%

Обла

сний

29%

Дер

жав

ний 

18%

Транс

фер

ти с/р

25%

Фінансування галузей освіти, оздоровлення та фізичної 
культури і спорту  



найбільших сільських шкіл покращить умови для розвитку спорту в цілому, 

та, зокрема, для тренування дівочої футбольної команди "Фортуна" (бере 

участь у змаганнях на рівні України). 

 

 
 

 Поряд з цим, в грудні 2018 року проведено тендерні процедури та 

підписано договір з підрядною організацією на реконструкцію майданчика зі 

штучним покриттям в с. Старовірівка та проавансовано кошти в сумі      

1151,5 тис.грн. Наразі проводиться закупівля матеріалів. 

 В кінці грудня 2018 р. за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій у 2018 році профінансовано кошти в сумі   

467,52 тис.грн. на придбання 5-ти дитячих комплексів, які буде встановлено в 

селах Аркадівка, Гетьманівка, Петропілля, Великі Хутори та Семенівка.  

В рамках цих заходів встановлено дитячий майданчик у ПЗОВ «Бурлучок», 

вартістю 199,9 тис.грн. (197,9 – державний бюджет, 2,0 тис.грн. – районний 

бюджет). 

 У звітному році в Шевченківській дитячо-юнацькій спортивній школі 

на 5-х відділеннях (волейбол, легка атлетика, футбол, бокс, шахи) працювало 

2 основних тренери-викладачі та 6 тренерів за сумісництвом, в 17 групах  

займалося 242 учня, в т.ч. 58 дітей пільгового контингенту. 

 У 2018 році туристичний гурток набув більшого динамізму у своєму 

розвитку. Всього було охоплено спортивно-гуртковою роботою 140 

вихованців. Гурток діє на базі Шевченківського ліцею та Гетьманівського 

НВК. За 2018 рік туристи прийняли участь у 18 обласних змаганнях, 3 

Чемпіонатах України, 3 Міжнародних змаганнях, де займали переважно 

призові місця. За кошти місцевого бюджету юні туристи забезпечені повним 

спорядженням (закуплено намети, компаси для орієнтування на місцевості, 

троси, медикаменти, велосипеди тощо). 

 



 
 

На базі скеледрому, що функціонує в Шевченківському ліцеї та є 

одним з кращих в області, проводилися районні та регіональні змагання.  

 Фахівцями комунального закладу “Спорт для всіх” проводяться заняття 

з фітнесу та кікбоксингу на безоплатній основі. Заняття проводяться в смт. 

Шевченкове та с. Великі Хутори.  

 Впроваджено підвіз дітей, що проживають у сільській місцевості, до 

селища Шевченкове для занять у спортивних секціях  з волейболу, футболу, 

легкої атлетики, боксу, участі у гуртках, які функціонують в селищі.  

 Вперше за 18 років з травня по вересень 2018 року команда району 

прийняла участь у Чемпіонаті Харківської області з футболу. З районного 

бюджету було виділено кошти в сумі 241,0 тис.грн. та 30,0 тис.грн. – 

позабюджетні кошти. 

 У спартакіаді серед допризовної молоді команда району зайняла 3 

місце, в обласних змаганнях із спортивної рибалки — 6 місце, у обласній 

спартакіаді з шахів  серед районів області, міст обласного значення та ОТГ — 

І місце, у обласній спартакіаді з футзалу серед районів області, міст 

обласного значення та ОТГ - ІІ місце. 

 В загальному заліку обласних змагань спартакіади “Спорт протягом 

життя” команда Шевченківського району зайняла третє місце у 2 групі, а за 

підсумками обласної Спартакіади з видів спорту серед районів і міст 

обласного значення 2018 р. - 8 місце серед 16 районів області та ОТГ. 

 За 2018 рік всього на галузь «Фізична культура та спорт» було 

використано з усіх джерел фінансування — 5340,0  тис.грн., а за 2017 рік — 

1318,8 тис. грн., що на 2869,7 тис.грн. більше в порівнянні з минулим роком., 

в т.ч. на соціальне забезпечення — 6,5 тис.грн. (в 2017 році — 5,5 тис.грн.), 

спортивні заходи та навчально-тренувальна робота — 329,1 тис.грн. (в 2017 

році — 111,8 тис.грн.), придбання спортивного обладнання та інвентарю — 

272,4 тис.грн. (в 2017 році  - 320,4 тис.грн.), будівництво нових спортивних 

споруд — 3519,7 тис.грн., в 2018 р. проведено ремонт 3-х санвузлів та 

душових у спортивному залі РБК на суму 263,731 тис.грн. 

 Другий рік поспіль проводиться Спартакіада серед організацій та 

установ району з міні-футболу, волейболу, шахів та настільного тенісу. 



 На сьогодні спортивна інфраструктура району доступна для всіх 

бажаючих, в наших пріорітетах не лише спорт високих досягнень, а і 

масовий спорт. 

 
          Охорона здоров'я 

 

Питання реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я є 

одним із пріоритетних у діяльності району. Робота галузі охорони здоров‘я  в 

поточному році була спрямована на виконання законодавчих актів у сфері 

охорони здоров’я, наказів Міністерства охорони здоров‘я України, 

Управління охорони здоров’я  та розпоряджень місцевих органів влади.  

Поточні  проблеми галузі,  які  потребували  втручання  виконавчої 

влади розглядались своєчасно, з прийняттям  відповідних рішень,  

затверджених розпорядженнями голови районної адміністрації чи 

проведенням  спільних  засідань  комісій  та відділів  адміністрації.  

 

 
 

       В Шевченківській центральній 

районній лікарні в 2018 році  

функціонувало 70 ліжок стаціонарних 

відділень та 38 ліжок денного 

перебування при поліклінічному 

відділенні з вузькоспеціалізованими  

медичними фахівцями. Ліжковий фонд 

стаціонарних відділень збережено на 

рівні 2017 року.   

 

За 2018 рік забезпеченість фінансовими ресурсами загального фонду з 

бюджетів усіх рівнів збільшено на 4489,3 тис.грн. або на 33,2% в порівнянні  

з 2017 роком (профінансовано  2017 рік – 13528,3 тис.грн., 2018 рік – 

Фінансування галузі 
 “Фізична культура та спорт” (тис.грн.) 
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18017,6тис.грн.), що відображає позитивну тенденцію збільшення фактичних 

витрат у розрахунку на одного мешканця району до 887,8 грн., проти 658,9 

грн. за попередній рік. 

З районного бюджету додатково виділені кошти для забезпечення 

хворих на цукровий діабет інсуліном у сумі 199,6тис.грн. та на лікування 

онкологічних хворих у сумі 46,5 тис. грн. 

 

 
За 2018 рік, від обласних закладів охорони здоров’я, Шевченківська 

центральна районна лікарня отримала  медикаменти на загальну суму  

808,8тис.грн., з них:  

- на виконання заходів Державних програм з державного бюджету 

централізовано отримано (протитуберкульозні та імунобіологічні препарати) 

на суму 200,6 тис.грн.; 

-    у вигляді  гуманітарної  допомоги (вакцини, протитуберкульозні 

препарати) на суму  608,2 тис.грн. 

 

За рахунок обласного бюджету проведено капітальні ремонти на 

загальну суму  3528,2тис.грн.:  

- «Капітальний ремонт поліклінічного корпусу Шевченківської 

центральної районної лікарні по вулиці Бубліченко, 15, смт. Шевченкове, 

Шевченківського району Харківської області» - 2071,7 тис.грн. 

В рамках проектного підходу до системного відновлення 

інфраструктури медичної галузі району по об’єкту «Капітальний ремонт 

приміщень поліклінічного корпусу Шевченківської центральної районної 

лікарні по вулиці Бубліченко, 15, смт. Шевченкове, Шевченківського району, 

Харківської області», кошторисна вартість якого становить 11489,663 

тис.грн., в 2018 році виготовлено ПКД, проведено експертизу проекту, 

проведено тендер, підписано договір з підрядною організацією, подано 

пропозиції до Програми економічного і соціального розвитку Харківської 

області на 2019 рік щодо реалізації цього проекту. Згідно рішення XVIII сесії 



Харківської обласної ради від 06.12.2018 р. вказаний проект включено до 

розділу «Потреба у фінансуванні» Програми економічного і соціального 

розвитку Харківської області на 2019 рік. 

  

  
 

На фото поліклнічний корпус 

Шевченківської центральної районної лікарні 
 

- «Капітальний ремонт будівель Шевченківської  центральної районної 

лікарні – головного корпусу, корпусу дитячого відділення, зуболікарняної 

лабораторії, за адресою: вул.Бубліченко, 15, смт. Шевченкове»- 997,4 тис.грн. 

 

 
 

 

На фото головний корпус Шевченківської 

центральної районної лікарні 

На фото корпус дитячого відділення 

Шевченківської центральної районної лікарні 

 

- «Капітальний ремонт будівель Шевченківської  центральної районної 

лікарні - хірургічного корпусу, харчоблоку,  пральні, за адресою: вул. 

Бубліченко, 15, смт. Шевченкове» - 459,1 тис.грн. 

 



 
 

 

На фото хірургічний корпус  

Шевченківської центральної районної  

лікарні 

На фото харчоблок 

Шевченківської центральної районної 

лікарні 

 

 В 2018 році в номінації «Добробут та розвиток громад» було 

реалізовано міні-проект вартістю 298,4 тис.грн. - здійснено поточний ремонт 

2-х палат стаціонарних відділень, придбано меблі та побутове обладнання  

  
На фото палата стаціонарного 

відділення Шевченківської ЦРЛ 
На фото санвузол палати для ветеранів 

Шевченківської ЦРЛ 
 

За рахунок коштів обласного бюджету на виконання обласної програми 

"Здоров'я Слобожанщини" на 2017-2018 р.р. придбано аналізатор біохімічний 

напівавтоматичний 3000 EVOLUTION – 119,820 тис.грн.  

 

З районного бюджету були витрачені кошти  у сумі  667,2 тис.грн.: 

- придбано медичне обладнання (дезінфекційну камеру, відсмоктувач, 

стерилізатори повітряні, 2 функціональних ліжка) – 231,4 тис.грн.;  

- придбано 4 персональні комп’ютери та багатофункціональний 

пристрій – на суму 62,0тис.грн.; 

- придбано пральну машинку на суму 26,2тис.грн.; 

- придбано товари господарського призначення на суму 51,5 тис.грн.; 

- придбано обладнання для облаштування території та заходи з 

облаштування території лікарні – 158,0 тис.грн.; 

- придбано радіатори для ремонту опалювальної системи - 7,3 тис.грн.;  



- здійснено експертизу об’єкту «Капітальний ремонт приміщень 

поліклінічного корпусу  Шевченківської центральної районної лікарні по вул. 

Бубліченко, 15, смт. Шевченкове» - 16,7 тис.грн.; 

-  «Капітальний ремонт м'якої покрівлі переходу між головним та 

поліклінічним корпусами Шевченківської ЦРЛ» - 26,9 тис.грн. 

  

- здійснено поточний 

ремонт санвузлів 

поліклінічного відділення 

– 87,2 тис.грн. 

 

Недостатня укомплектованість лікарськими кадрами - одна з 

найважливіших проблем  сільської місцевості, але колектив лікарів ЦРЛ у 

2018 році поповнився 3 молодими фахівцями: стоматологами та терапевтом.  

До вузьких фахівців вторинної ланки зареєстровано 60289 звернень 

пацієнтів, це в середньому по 3 звернення на 1 мешканця району. В 

стаціонарних відділеннях проліковано 2639 хворих, це кожен 8 мешканець 

району. В стаціонарі денного перебування при поліклініці центральної 

районної лікарні отримали медичну допомогу 1258 хворих, це кожен 16 

мешканець ЦРЛ.  

У 2018 році у стаціонарних відділеннях проліковано 312 осіб з 

інвалідністю, із них 10 інвалідів війни; учасників бойових дій 31 особа, в т.ч.- 

12 учасників АТО, дітей війни 237 хворих, 26  учасників ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЄС . 

Понад чотири роки на контролі районної державної адміністрації 

перебуває питання щодо належного медичного обслуговування внутрішньо 

переміщених осіб та учасників АТО. У Шевченківському районі 

запроваджено один з найбільш досконалих підходів до медичного 

забезпечення демобілізованих бійців із залученням соціальних служб, 

громадських організацій учасників АТО. В районі зареєстровано 128 

учасника АТО, які оглянуті медичними працівниками, з них 3 інваліди.  

          Із числа тимчасово переміщених осіб медична допомога на 

стаціонарних ліжках надавалася 16 хворим та 12 особам амбулаторно.  

В 2018 році продовжувалася робота по зубопротезуванню учасників 

бойових дій, за рахунок коштів обласного бюджету в рамках Програми 

«Здоров’я Слобожанщини» проведено протезувань 6 особам, що потребували  

зубопротезування, на суму 8,0 тис.грн. За направленнями в обласному 

госпіталі для інвалідів війни проліковано 5 осіб. Санаторно-курортне 

оздоровлення пройшли 3 учасника АТО. 

 

 



Відповідно до статтей 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтей 104-108 Цивільного кодексу України, 

статтей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, Закону України від 6 

квітня 2017 року №2002-VII «Про внесення змін до деяких до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров’я», Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Методичних 

рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних 

установ у Комунальні некомерційні підприємства, затверджених МОЗ 

України ві 14.02.2018 року, з метою підготовки до впровадження нової 

моделі фінансування в рамках реформування первинної ланки в 2018 році та 

відповідно Рішення Шевченківської районної ради XXIV сесії VII скликання 

від 26.04.2018 року Комунальний заклад охорони здоров’я 24 липня 2018 

року був перетворений у Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Шевченківського району». 

 З 01 жовтня 2018 року з Національною службою охорони здоров’я було 

підписано договір на фінансування згідно підписаних декларацій населення з 

лікарями загальної практики – сімейними лікарями. 

Але попри це за 2018 рік забезпеченість фінансовими ресурсами 

загального фонду з бюджетів зменшено на 1 531,35 тис.грн. або на 18,55% в 

порівнянні  з 2017 роком (профінансовано  2017 рік – 8 255,27 тис.грн., 2018 

рік – 6 723,923тис.грн.), це за рахунок того, що наш заклад останні три місяці 

фінансувався на іншому рівні. 

З районного бюджету на 6 місяців додатково виділені кошти на 

програму «Доступні ліки» для забезпечення хворих на бронхіальну астму, 

серцево-судинні захворювання та нецукровий діабет у сумі 276,241 тис.грн., 

це за 31,27% більше, ніж у 2017 році за аналогічний період. 

 

За 2018 рік, від обласних закладів охорони здоров’я, Шевченківська 

центральна районна лікарня отримала  медикаменти на загальну суму  

123,447 тис.грн., з них:  



- на виконання заходів Державних програм з державного бюджету 

централізовано отримано (протитуберкульозні та імунобіологічні препарати) 

на суму 73,652тис.грн. 

-    у вигляді  гуманітарної  допомоги (медичні препарати) на суму  

49,795тис.грн, з них ФКУ Нутрі 2 Концентрат Продукти дієтичного 

(лікувального) харчування для дітей від 1р. хворих на фенілкетанурію на 

суму 36,613тис.грн. 

 

З районного бюджету на покращення медичного обслуговування та 

матеріально-технічної бази були витрачені кошти  у суму 74,865 тис.грн., 

- придбано медикаментів на суму 183,017 тис.грн.,  

- придбано дезинфікуючих засобів на  суму 30,355 тис.грн., 

- придбано БІОЛІК Туберкулін ППД-Л р-н д/ін для проведення 

імунізації на суму 86,80 тис.грн.; 

- здійснено виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування для будівництва нового 

приміщення АЗПСМ с. Аркадівка та АЗПМС с.Петропілля – 24,55 тис.грн.; 

До наших фахівців первинної ланки зареєстровано 69494 звернень 

пацієнтів, це в середньому по 4 звернення на 1 мешканця району.  

У 2018 р. за безоплатного та пільгового забезпечення визначених 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 (зі змінами) 

категорій населення лікарськими засобами за рецептами лікарів було 

проліковано 70 осіб на суму 34 265,00грн., із них 16 учасників ВВВ на суму 

7640,81грн., 6 інвалідів війни на суму 2231,91грн.; учасників бойових дій 11 

осіб на суму 5866,05,  1 дітина-інвалід на суму 99,43грн., 1 учасник ліквідації 

аварії на Чорнобильській АЄС на суму 419,78грн., 24 особи хворих на 

бронхіальну астму на суму 9745,77грн., 3 особи хворих на ревматоїдний 

артрит в сумі 2007,96грн., 4 особи хворих на ревматизм в сумі 2997,76грн., 2 

особи з не цукровим діабетом на суму 1529,20грн., із Хворобою Бєхтєрєва 1 

особа на суму 114,53грн., Тромбоцитна пурпура – 1 хворий в сумі 

1611,80грн. 

 

За рахунок державного бюджету розпочато проект «Будівництво 

амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Миру, 43б в с. 

Аркадівка Шевченківського району Харківської області» на загальну суму  

175,866 тис.грн.,   

- за рахунок обласного бюджету здійснено технiчний нагляд по об'єкту 

«Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. 

Миру, 43б в с. Аркадівка Шевченківського району Харківської області» на 

суму 2152,00 грн., 

- за рахунок місцевого бюджету було виготовлено технічну 

документацію об’єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини по вул. Миру, 43б в с. Аркадівка Шевченківського району 

Харківської області»  на суму 304,276 тис.грн та здійснено експертну оцінку 

в сумі 4,274 тис.грн.  



Будівництво об’єкта розпочато лише в кінці 2018 року, його закінчення 

планується на кінець 2019 року. 

 

  
Також у 2019 році планується будівництво амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини в с. Петропілля.  

 

 

Аграрний сектор 

  

Структура с/г виробництва у 2018 році: 74,8% - рослинництво, 25,2% - 

тваринництво та птахівництво. На території району зареєстровано 76 

агроформувань. Площа с/г земель складає 85585,62 га, у тому числі 69038,93 

га ріллі. 

     В 2018 році обсяг виробництва валової продукції сільського 

господарства по с підприємствах району у постійних цінах 2010 року склав 

265,2 млн.грн., що становить 118,8% до минулого року. А саме: продукції 

рослинництва – 211,4 млн.грн., що становить 120,3% до минулого року, 

продукції тваринництва – 53,8 млн.грн. – 113,3% до минулого року.  

За звітний період одержано 87,4 тис.тонн зернових і зернобобових 

культур. З кожного зібраного гектара зернових і зернобобових культур 

одержано по 30,2 ц/га, в т.ч. озимої пшениці одержано по 30,8 ц/га, ячменю – 

26,5 ц/га,; кукурудзи – 40,9 ц/га, проти – 21,1 ц/га торік. Найбільшу 

урожайність зернових і зернобобових культур одержали ТОВ «Восток КМК» 

- 44,0 ц/га, МПП «Агротехсервіс» -41,0 ц/га, СФГ «Золотий Колос» -36,9 ц/га. 

 



ВАЛОВЕВАЛОВЕ ВИРОБНИЦТВОВИРОБНИЦТВО СС//ГГ КУЛЬТУРКУЛЬТУР ПОПО

СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВАХСІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВАХ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГОШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУРАЙОНУ

ЗАЗА 5 5 РОКІВРОКІВ (2014(2014--2018 2018 РР))

31,231,233,033,023,123,124824849149123232292298080149149101079,679,6
ОЗИМИЙОЗИМИЙ

ЯЧМІНЬЯЧМІНЬ

33,533,539,639,637,137,130,530,523,723,72022025075073333464626126116416460601281289915151101104040
ОЗИМЕОЗИМЕ

ЖИТОЖИТО

40,640,630,830,840,140,143,543,537,537,5572145721440051400515777557775674146741458880588806195161951140931409312983129831439014390155091550915685156851189911899

ВВ ТТ..ЧЧ.: .: 

ОЗИМАОЗИМА

ПШЕНИЦЯПШЕНИЦЯ

ТАТА

ТРИТИКАЛЕТРИТИКАЛЕ

40,540,531,031,040,140,143,543,537,437,4575655756541049410495783257832674596745959141591416234462344142011420113259132591440914409155241552415795157951201912019
ОЗИМІОЗИМІ

ВСЬОГОВСЬОГО

35,735,728,628,636,036,039,039,032,432,4782887828858581585817537975379843508435077599775999553295532219102191020506205062095120951216392163923924239242252822528
РАННІРАННІ

ЗЕРНОВІЗЕРНОВІ

35,535,529,929,931,131,139,039,034,534,510615410615487433874338984989849114569114569108783108783130134130134299222992229281292812893328933293522935231570315703047330473
ЗЕРНОВІЗЕРНОВІ

ВСЬОГОВСЬОГО

сересере

днядня

уроуро

жайжай

ністніст

ьь, , 

цнцн//гг

аа

УроУро

жайжай

ністніст

ьь

20182018

, , 

цнцн//гг

аа

УроУро

жайжай

ністніст

ьь

20172017

, , 

цнцн//гг

аа

УроУро

жайжай

ністніст

ьь

20162016

, , 

цнцн//гг

аа

УроУро

жайжай

ністніст

ьь

20152015

, , 

цнцн//гг

аа

середсеред

нійній

валвал, , 

тоннитонни

ВаловВалов

ийий

збірзбір

2018 2018 

рікрік , , 

тоннтонн

((фф 29 29 

сгсг))

ВалВал

овийовий

збірзбір

2017 2017 

рікрік , , 

тоннтонн

((фф

29 29 

сгсг))

ВаловВалов

ийий

збірзбір

2016 2016 

рікрік , , 

тоннтонн

((фф 29 29 

сгсг))

ВаловВалов

ийий

збірзбір

2015 2015 

рікрік , , 

тоннтонн

((фф 29 29 

сгсг))

ВаловВалов

ийий

збірзбір

2014 2014 

рікрік , , 

тоннтонн

((фф 29 29 

сгсг))

сересере

днядня

плопло

щаща, , 

гага

ПлощПлощ

аа 2018 2018 

рікрік

((фф. 29 . 29 

-- сгсг) ) 

ПлоПло

щаща

2017 2017 

рікрік

((фф. . 

29 29 --

сгсг) ) 

ПлоПло

щаща

2016 2016 

рікрік

((фф. . 

29 29 --

сгсг) ) 

ПлощПлощ

аа 2015 2015 

рікрік

((фф. 29 . 29 

-- сгсг) ) 

ПлощПлощ

аа 2014 2014 

рікрік

((фф. 29 . 29 

-- сгсг) ) 

КУЛЬТУРИКУЛЬТУРИ

 
 

Середня урожайність соняшнику 27,0 ц/га., що на 8,5 ц/га більше рівня 

минулого року. Обсяг виробництва насіння по району склав 39,2 тис.тонн, 

що на 14,2 т більше рівня минулого року. 

 Під урожай 2019 року господарствами всіх форм власності посіяно 

озимих на зерно і зелений корм на площі 17,9 тис.га., що становить 132% до 

прогнозованих обсягів посіву (13,5 тис.га).  

 У господарствах району утримується 4747 голів великої рогатої 

худоби, в т.ч. корів – 1897 голів, свиней – 191 голова, птиці – 257409 голів. 

Вироблено 12883,2 тонни молока, що на 552 тонни або на 4,5% більше, 

ніж у 2017 році, реалізовано м’яса – 490,7 тонни, що на  16,2 тонни менше, 

ніж у 2017 році, отримано яєць 28569,27 тис.шт, виробництво м’яса тварин 

склало 764,52 тонни.  

Найвища  продуктивність  дійної  череди  у  СТОВ  ім. Ватутіна,  де   

надій молока на корову по середньому поголів'ю корів склав 7214 кг, та ТОВ 

«Восток-КМК» - 6871кг.  

У 2018 року підприємствами агропромислового комплексу району було 

отримано дотацій із державного  бюджету за програмою  «Державна 

підтримка галузі тваринництва на 2018 рік» в сумі 1197,75 тис.грн. за 

утримання корів молочного напрямку. 

    В агропромисловому комплексі району вживалися заходи, спрямовані на  

підвищення конкурентоспроможності продукції аграрного сектору на 

внутрішньому і зовнішньому ринках та впровадження сучасних технологій 

обробки землі, переоснащення та оновлення машинно-тракторного парку.  



    За рахунок власних коштів, банківських кредитів у 2018 році придбано 

89 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 86,5 млн.грн, тоді як у 

2017 році придбано 41 одиницю  техніки  на загальну  суму 54,7 млн.грн.  

    За державними програмами «Фінансова підтримка розвитку 

фермерських господарств», «Часткова компенсація вартості с/г техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва» господарствами району отримано 276 

тис.грн. компенсації за придбану техніку. 

  Актуальним питанням є збільшення доходів селян. Як відомо, 

додатковим доходом селян є орендна плата за земельні паї. У 2018 році с/г 

підприємства Шевченківського району виплатили орендної плати за 

договорами оренди 96,7 млн.грн., що більше від 2017 року на 25,8 млн.грн. 

або на 36,4%.  

 Відсоток від грошової вартості орендованих земель в 2018 році 

збільшився від минулого року на 1,92% і склав 7,58%.  

СтанСтан розрахунківрозрахунків заза паїпаї попо сільськогосподарськихсільськогосподарських

підприємствахпідприємствах ШевченківськогоШевченківського районурайону заза 5 5 роківроків

(2014(2014--20182018рр.).)
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       Сума плати за 1 га орендованої землі склала 2451,31 грн., тоді як у 

2017 році – 1789,20 грн.  Тобто, збільшилась на 662,11 грн. або на 37%. 

Найбільший розмір виплати за 1 га в ПСП «Україна» - 7623,70 грн., СФГ 

«Агроном» - 4570,41 грн., МПП «Агротехсервіс» - 2898,19 грн.  
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Окрім цього, протягом 2018 року підвищено рівень оплати праці в 

галузі сільського господарства. Середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника за січень- листопад 2018 року склала 6581,84 грн., що 

на 1064,47 грн. або 19,3% більше за 2017 рік (5643,58 грн,). 

Найбільший рівень заробітної плати в СТОВ «Червоний партизан» - 

8788,47 грн., ТОВ «Восток-КМК» - 7967,43 грн., філія «Старовірівська ПНВК 

«Інтербізнес» - 7683,52 грн., ПСП «Україна» - 7944,32 грн. 
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 Промисловість 

        

  Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами району за 

січень – жовтень 2018 року склав 146176,3 тис.грн., або 136,5% в порівнянні 

із відповідним періодом 2017 року (за січень – жовтень 2017 року – 107095,6 

тис.грн.). 

          Обсяг промислового виробництва за січень – грудень 2018 року по 

ТОВ ВКФ «СТАРК» склав 167694,3 тис.грн. що становить 131,6% в 

порівнянні із відповідним періодом 2017 р. (за 2017 р. - 127474,8 тис.грн.).  

      За січень –вересень  2018 року обсяг експортних операцій ТОВ ВКФ 

«СТАРК» склав 2092,3 тис. $ США, що в 1,23 рази більше в порівнянні із 

аналогічним періодом 2017 року.  Підприємствами ТОВ ВКФ “Старк” та ПП 

«Оліс» реалізуються кварцеві піски в Молдову, Азербайджан, Росію, 

Вірменію, Білорусію.  

       У січні – вересні 2018 року у Шевченківському районі освоєно 

(використано) 86235 тис.грн. капітальних інвестицій, що становить 4224,5 

грн. на 1 особу. 

         Підприємництво 

         Станом на 01.01.2019 р. кількість фізичних осіб – підприємців 

становила 499 чол., що на 2% більше в порівнянні із відповідним періодом 

минулого року (станом на 01.01.2018 року  - 489 особи.).  

          За  2018 рік зареєстровано 63 ФОП, припинили діяльність 53ФОП . 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис.осіб наявного 

населення – 49,5 одиниць; чисельність зайнятих на малих підприємствах – 



522 осіб, частка малих підприємств в загальному обсязі реалізованої 

продукції (послуг) – 410670,0 тис. грн. 

За 2018 рік Центром надання адміністративних послуг Шевченківської 

районної державної адміністрації, згідно розпорядження КМУ від 12.05.2014 

№ 523 суб’єктам звернення надано 2996 адміністративних послуг. 

           

          Торгівля  

Важливими складовими внутрішнього ринку, що відіграють значну 

роль у формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні 

потреб  населення в товарах і послугах є торгівля, ресторанне господарство 

та побутове обслуговування населення.  

Протягом 2018 року споживчий ринок району мав тенденцію до 

розвитку. Роздрібний товарооборот підприємств торгівлі у січні-вересні    

2018 р. становив 29489,6 тис.грн., його індекс – 125,4% (в порівнянних цінах 

до січні-вересня 2017 р.).   

Так, відбувалося осучаснення підприємств торгівлі. Станом на початок 

цього року мережа підприємств торгівлі становила 145 одиниці, протягом 

року було відкрито 9 об’єктів. В районі функціонує КП Шевченківської 

селищної ради «Шевченківський ринок».  

Мережа підприємств побуту станом на 01.01.2019 року становила 137 

одиниці, протягом 2018 року було відкрито 29 об’єктів.  

Кількість підприємств ресторанного господарства району станом на 

01.01.2019 року складає 43 одиниці.  

 

Транспорт 

Шевченківською районною державною адміністрацією укладено 

договори з ФОП «Капленко» про організацію перевезень пасажирів на 9-ти 

автобусних маршрутах загального користування, на які розроблено паспорти 

приміських автобусних маршрутів регулярних пасажирських перевезень, 

якими охоплено всі населені пункти Шевченківського району. 

      У січні–листопаді 2018 р. послугами автомобільного транспорту (з 

урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) скористалися 221,7 тис. 

пасажирів, виконано 3,5 млн.пас.км пасажирообороту, або 77,7% від обсягів 

січня–листопада 2017 р. 

Вантажооборот підприємств автомобільного транспорту 

Шевченківського району (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) 

становив 5,4 млн.ткм, або 96,5% від обсягу січня–листопада 2017 р. 

Підприємствами транспорту перевезено 35,5 тис.т вантажів, або 83,5% від 

обсягу січня–листопада 2017 р.  

 

Соціальний захист населення 

У січні – листопаді 2018 року було створено 181 нове робоче місце, а 

саме - зареєстровано 60 фізичних осіб – підприємців та створено 121 робоче 

місце для найманих працівників у фізичних та юридичних осіб. Найбільшу 



кількість нових робочих місць було створено ТОВ «ГІС Полімер» - 63 

одиниці. 

Створення нових робочих місць по Шевченківському району за  2014 - 2018 роки в розрізі 

для фізичних осіб - підприємців та для найманих працівників у фізичних та юридичних 

осіб
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Створено нових робочих місць по райлну, всього

для фізичних осіб - підприємців, од.

для найманих працівників у фізичних та юридичних осіб, од. 

 
Однією з основних складових реальних грошових доходів населення 

нашого району та привабливості робочих місць є заробітна плата. 

Середньомісячний розмір заробітної плати штатного працівника по 

району за 3 квартал 2018 року склав 7467 грн., що в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року (3 квартал 2017 року - 5707 грн.) більше на 1760 грн. 

або 30,8% та відповідає 388,7% прожиткового мінімуму для працездатної 

особи (1921 грн.) і становить 94,4% до середнього рівня по області          

(7907 грн.). 

Рівень заробітної плати за останні п’ять років по нашому району 

щорічно збільшувався, проте впродовж 2014 та 2015 років спостерігалося 

незначне  підвищення заробітної плати, а по окремим галузям навіть 

зменшення, що було пов’язано із зменшенням обсягів виробництва та 

переведенням працівників на неповний робочий тиждень, зумовлене 

складною соціально - економічною ситуацією в країні та загостренням 

відносин із Російською Федерацією, а в галузях, які фінансуються з бюджету 

це було пов’язано із зменшенням або скасуванням стимулюючих виплат 

працівникам. 

Проте, починаючи із 2016 року ситуація кардинально змінилася і по 

всіх галузях району спостерігається стрімке зростання заробітної плати, що 

насамперед пов’язано із значним збільшенням мінімальної заробітної плати 

та зміни структури заробітної плати.  

Поруч із цим, райдержадміністрацією постійно проводиться робота 

щодо підвищення рівня оплати праці до обласних показників, а також щодо 

забезпечення в межах фонду оплати праці диференціації заробітної плати 

працівників, які отримують її на рівні мінімальної, за рахунок встановлення 

доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності та умов 



виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.  

Аналізуючи заробітну плату по нашому району, окрему увагу хочеться 

звернути на ТОВ ВКФ «СТАРК», де працівники впродовж останніх років 

мають найвищу заробітну плату по району. Високий рівень заробітної плати 

серед сільськогосподарських підприємств району впродовж останніх років є 

на СТОВ «Червоний партизан», ТОВ «Восток КМК»,  ПСП «Україна», ТОВ 

«Харківагро 2000», МПП «Агротехсервіс» та СТОВ «ім.Ватутіна». 

Зростання заробітної плати по району протягом 2014 - 2018 років в порівнянні 

із мінімальною заробітною платою та середньою заробітньою платою по 

області
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середній розмір заробітньої плати по району за рік, грн.

мінімальна заробітна плата станом на кінець року, грн.

середній розмір заробітньої плати по області за рік, грн.

 

Чисельність безробітних громадян, які перебували на обліку в 

районному центрі зайнятості з початку 2018 року становить 1512 чол., 

працевлаштовано за січень – грудень 2018 року 1601 особу,  що становить 

138,0% до доведеного завдання на 2018 року (1160 осіб). 

За січень – грудень 2018 року проведено 12 засідань комісії з 

легалізації робочих місць, охоплено моніторингом діяльності 48 суб’єктів 

господарювання з питань легальної зайнятості, виплати заробітної плати в 

«конвертах», крім цього проведена інформаційно-роз’яснювальна робота 

серед 117 суб’єктів господарювання району щодо необхідності виконання 

вимог трудового законодавства щодо переваг офіційної зайнятості.  

За січень – грудень 2018 року на громадські та інші роботи 

тимчасового характеру залучено 531 особу. Станом на 01.01.2019 року із 

місцевих бюджетів виділено кошти в сумі 315,5 тис. грн. на фінансування 



громадських та інших робіт тимчасового характеру та використано 303,2 тис. 

грн. 

З метою сприяння професійній підготовці та підвищенню кваліфікації 

кадрів протягом січня – грудня 2018 року професійним навчанням та 

підвищенням кваліфікації охоплено 272 особи.  

          Протягом січня – грудня 2018 року управлінням соціального захисту 

населення райдержадміністрації проведена наступна робота: 

- з метою впровадження та удосконалення Єдиної технології прийому 

громадян в управлінні  соціального захисту населення райдержадміністрації 

діє Єдина приймальня, в якій кожен громадянин може отримати 

кваліфіковану консультацію з питань надання усіх видів соціальної 

допомоги. Протягом січня – грудня 2018 року до Приймальні звернулося 

17083 сім’ї, за відповідний період 2017 року звернулося 14656 сімей, значне 

збільшення звернень пов’язане зі зміною механізму призначення субсидій; 

- до державної програми соціального захисту протягом січня – грудня 

2018 року управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації 

залучено 1359 одержувачів різних видів допомог, які потребують 

соціального захисту, та яким надано державну допомогу на загальну суму 

25574,0 тис. грн. 

Однією з основних складових соціального захисту сімей з низькими 

доходами є Програма житлових субсидій. Впродовж січня – грудня 2018 

року субсидія призначена 4025 сім’ям,  що на 1454 сімей або 26% менше, ніж 

за відповідний період 2017 року (5479 сімей). Зменшення кількості 

одержувачів субсидії пов’язано зі змінами в законодавстві щодо призначення 

субсидії та збільшенням доходів громадян. Профінансовано субсидій за 

січень – грудень 2018 року на загальну суму 41530,1 тис. грн., що на 62,8 тис. 

грн. більше, ніж за відповідний період 2017 року (за січень – грудень 2017 

року  профінансовано – 41467,3 тис. грн.). Станом на 01.01.2019 року 

субсидією користується 3005 сімей (в тому числі 379 сімей користувалися 

субсидією на ТП та СГ і ЖКП ). Всього впродовж 2018 року субсидією 

користувалося 4189 сімей, яким нараховано субсидій з початку року на суму 

33594,8 тис.грн. 

Всі малозабезпечені сім’ї мають право на отримання державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. За січень – грудень 2018 року 

призначено державної соціальної допомоги 198 малозабезпеченим  сім'ям, на 

загальну суму 2420,9 тис. грн., при середньому розмірі цієї допомоги 1941 

грн. У  2017 році допомогу було призначено 231 сім’ї при середньому 

розмірі  допомоги  1821 грн. Зменшення кількості отримувачів пов’язано із 

збільшенням доходів громадян. 



Програмою соціального і економічного розвитку району на 2018 рік за 

рахунок коштів трансфертів сільських рад та районного бюджету на надання 

соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги передбачено кошти  в сумі 86,8 тис.грн. Грошову компенсацію 

відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558 за січень – грудень 

2018 року  отримали 27 осіб на загальну суму 62,3 тис.грн. 

З метою забезпечення фінансової підтримки громадських організацій 

району для їх стабільного функціонування з районного бюджету виділено 

кошти в сумі 106,3 тис. грн., а саме: Шевченківська районна організація 

ветеранів України – 41,1 тис.грн., Шевченківське товариство ветеранів 

Афганістану /воїнів-інтернаціоналістів/ - 27,6 тис.грн., Шевченківське 

районне товариство «Союз Чорнобиль України» - 13,0 тис.грн., районна 

організація «Український національний захист» - 24,6 тис.грн. Виділені 

кошти перераховано громадським організаціям в повному обсязі. 

На 2018 рік для забезпечення пільгового перевезення автотранспортом 

мешканців району на маршрутах, які не виходять за межі району, з районного 

бюджету та за рахунок трансфертів сільських рад передбачено кошти в сумі 

686,57 тис. грн., в тому числі 460,13 тис.грн. – трансферти сільських рад та 

226,44тис.грн. – кошти районного бюджету). Кошти за пільгове перевезення 

перераховано перевізнику в повному обсязі.  

На 2018 рік на пільговий проїзд на міжміських автобусних маршрутах 

загального користування було виділено з районного бюджету 119,36 тис. грн. 

Кошти перераховано перевізникам в повному обсязі. 

На 2018 рік для забезпечення пільгового перевезення залізничним 

транспортом мешканців району виділено кошти за рахунок трансфертів 

сільських рад та районного бюджету в сумі 118,33 тис. грн., в тому числі 

89,79 тис.грн. – трансферти сільських рад та 28,54тис.грн. – кошти районного 

бюджету. Кошти перераховані в повному обсязі. 

На 2018 рік для оплати послуг зв’язку за рахунок трансфертів сільських 

рад та з районного бюджету виділено кошти в сумі 62,97 тис.грн., в тому 

числі 32,77тис.грн. – трансферти сільських рад та 30,2тис.грн. – кошти 

районного бюджету. Перераховано за надані послуги зв’язку кошти в сумі 

54,76 тис.грн.  

За рахунок коштів вільного залишку з районного бюджету було 

виділено 81,3 тис.грн. для погашення заборгованості по витратах, понесених 

внаслідок надання послуг пільговим категоріям населення за надані послуги 

зв`язку у 2016 році. Станом на 01.01.2019 року кошти стягнуто на користь 

ПАТ «Укртелеком». 



У 2018 році на виконання Програми соціального і економічного 

розвитку Шевченківського району на 2018 рік надано одноразову допомогу 

93 мешканцям Шевченківського району, які опинилися в скрутній життєвій 

ситуації на суму 207,0 тис. грн.  

На виконання Програми соціального і економічного розвитку 

Шевченківського району на 2018 рік надано матеріальну допомогу 126 

учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО на загальну суму 

134,1 тис. грн. та адресну грошову допомогу до Дня вшанування учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС 51 особі на суму 25,9 тис. грн. 

У 2018 році на виконання Програми соціального і економічного 

розвитку Шевченківського району на 2018 рік виділено кошти в сумі 5,3 

тис.грн. для фінансування заходів, пов’язаних із відзначенням 

загальнодержавних та професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат, за які 

придбано продуктові набори для 28 ветеранів війни.  

 Центром соціальних  служб  для сім’ї, дітей та молоді проводилася 

психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції, проведено 

оцінку потреб 36 учасників та надано інформаційну та психологічну 

допомогу учасникам АТО та їх родинам, які проживають на території 

Шевченківського району. 

 

  В рамках створення Адаптаційного відділення територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківської 

РДА в 2018 році за рахунок коштів районного бюджету було проведено 

поточний та капітальний ремонт кімнат та коридору першого поверху будівлі 

територіального центру, а саме: 

- поточний ремонт першого поверху (коридор, пральна кімната, 

санвузол) на суму 330,0 тис. грн.; 

- капітальний ремонт соляної кімнати на суму 254,953 тис.грн.,  аромо-

кімнати на суму 56,108 тис.грн. та кімнати денного перебування і 

кімнати здоров’я на суму 38,940 тис.грн., придбано матеріали для 

ремонту на сумму 195,0 тис. грн. 

          Для безпечного та безперешкодного доступу до будівлі проведено 

капітальний ремонт ганку, навісу та пандусу (431,725 тис грн.).  

Для оздоровлення громадян похилого віку та осіб з інвалідністю було 

придбано Мультистанцію комплекс Energetic Body на суму 20,750 тис.грн. 

Для роботи соціальних робітників придбано спецодяг на суму 49,810 

тис. грн.  

 

        Служба у справах дітей 

Станом на 31 грудня 2018 року на первинному обліку служби  у справах 

дітей налічується 63 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 16 дітей перебувають на обліку як такі, що підлягають 

усиновленню. 



В районі функціонують один дитячий будинок сімейного типу, в якому 

виховуються 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  

та 4 прийомні родини, в яких на вихованні перебувають 7 дітей.   

 Протягом літнього періоду 2018 року ці діти та 31 дитина шкільного 

віку, які виховуються в опікунських родинах і проживають на території 

району, були охоплені відпочинком і оздоровленням.  

Протягом 2018 року  4 дітей, які отримали протягом звітного періоду 

статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   

влаштовано під опіку родичів.  

Здійснюється постійний контроль за станом утримання, проживання та 

виховання дітей в сім’ях опікунів та усиновителів. 

          Станом на 28.11.2018 року на обліку служби у справах дітей 

райдержадміністрації перебуває 29 дітей, які виховуються у 19 сім’ях, що 

перебувають  в складних життєвих обставинах та 14 дітей, які зазнали 

насильства в сім’ї.  

Протягом 2018 року проведено 3 засідання координаційної служби у 

справах дітей, 13 засідань комісії з питань захисту прав дитини; службою 

спільно з  фахівцями  РЦСССДМ, відділу освіти, районного відділу з питань 

пробації міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції, медичними працівниками 

проводилися бесіди, лекції, анкетування з метою попередження вживання 

шкідливих речовин, булінгу і жорстокого поводження в підлітковому 

середовищі.   

Під соціальним супроводженням центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді перебувало 83 сім’ї, в яких виховується 199 дітей.  Центром 

надавалися соціальні послуги, пов’язані з вирішенням психологічних, 

педагогічних, медичних, юридичних, міжособистісних та інших питань.  

Найскладнішим питанням соціально-правового захисту дітей, особливо 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залишається 

питання захисту житлових та майнових прав дітей, які залишилися без 

піклування батьків.               

Комісією з питань захисту прав дитини протягом 2018  року розглянуто 

29 справ щодо  відчуження житла, право користування яким мають  35  дітей. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для    

6 дітей-сиріт та осіб з їх числа придбано 6 квартир  на загальну суму 1199,874 

тис.грн. На сьогодні триває процес видачі органами місцевого 

самоврядування ордерів на вселення в придбані квартири дітей-сиріт та осіб з 

їх числа. 

 

Житлово-комунальне господарство 

Житлово-комунальне господарство району було вчасно підготовлено 

до роботи в осінньо-зимовий період, що дозволило своєчасно розпочати 

опалювальний сезон та забезпечити його проходження на належному рівні.  

Протягом 2018 року на території Шевченківського району житлово-

комунальні послуги надавали 8 підприємств - з теплопостачання (КП 



“АКВА” Шевченківської селищної ради), водопостачання та водовідведення 

(КП “АКВА” Шевченківської селищної ради, КП Шевченківської селищної 

ради “Джерело”, КП Петрівської сільської ради “Добробут”, КП Борівської 

сільської ради “Верба 2013”), збирання та утилізація твердих побутових 

відходів та інші послуги (КП “Шевченківський Промінь-05”, КП 

Старовірівської сільської ради “Затишок”), газопостачання (Шевченківська 

дільниця Куп'янського відділення ПАТ “Харківгаз”) та електропостачання 

(Шевченківське районне відділення АТ “Харківобленерго”).  

 За рахунок коштів обласного бюджету було проведено реконструкцію 

КНС №2 та КНС №3 в смт. Шевченкове на суму 1235,04051 тис.грн. та 

1236,41125 тис.грн. відповідно.  

Відповідно до Державної програми та стратегії Президента України 

Петра Порошенка та за особистої підтримки голови ХОДА Юлії Світличної, з 

обласного бюджету за рахунок державного бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах Шевченківського району 

виділено субвенцію на поточний середній ремонт комунальних доріг 

3000,586 тис.грн., а саме: 

с. Мостове вул. Мостова — 750,0 тис. грн., 

с. Гетьманівка вул. Миру — 500,0 тис. грн., 

с. Старовірівка вул. Шкільна — 1129,586 тис. грн., 

с. Безм'ятежне вул. Сонячна — 621,0 тис. грн. 

З бюджету сільських рад виділено додатково кошти на ремонт 

вищеозначених доріг по Безм'ятежненській сільській раді — 378,996 тис. 

грн., по Гетьманівській сільській раді — 141,931 тис. грн. 

Роботи виконано в повному обсязі. 

 
 

При злагодженій роботі районної та обласної адміністрації була 

виділена та освоєна субвенція з державного бюджету на поточний середній 

ремонт в сумі 10 млн. 072 тис. 690 гривень на такі ділянки доріг загального 

користування: 

- Борівське – Волоська Балаклія - 4 млн. 944 тис. 690 грн., 

- Шевченкове – Мостове – Великі Хутори - 4 млн.760,0 тис. грн., 



- об’їзд смт Шевченкове (окремими ділянками) – 368,0 тис. грн. 

 За кошти селищної та сільських рад виконані роботи з поточного 

ремонту доріг на суму 2578,412 тис.грн.: 

по Шевченківський селищній раді — 1681,412 тис.грн., 

по Нижньобурлуцькій сільській раді — 200,0 тис.грн., 

по Петрівській сільській раді — 100,1 тис.грн., 

по Петропільській сільській раді — 596,9 тис.грн. 

         За кошти Шевченківскої селищної ради проведено капітальний ремонт 

ділянок на 3-х дорогах на суму 1641,436 тис.грн. 

Зростання цін на енергоносії загострює питання економії паливно-

енергетичних ресурсів, насамперед, у бюджетних установах та організаціях. 

Тому особлива увага районною державною адміністрацією приділялась 

запровадженню заходів з енергозбереження у закладах соціальної сфери та 

проведення вуличного освітлення з використанням світлодіодних 

світильників.  

В 2018 році в рамках проекту «Енергія світла», зініційованого головою 

Харківської обласної державної адміністрації, за кошти обласного бюджету 

відновлено освітлення в населених пунктах на території Гетьманівської  та 

Василенківської сільських рад та встановлено автономні фотоелектричні 

освітлювальні установки (ліхтарі на сонячних батареях) в  с. Старовірівка по 

вулиці Шкільна.  В с. Старовірівка встановлено 6 ліхтарів на суму 241,598 

тис. грн. В с. Василенкове встановлено 23 ліхтаря, протяжність мережі 2,23 

км на суму 145,1424 тис. грн. На території Гетьманівської сільської ради 

встановлено 28 ліхтарів, протяжність мережі 3,1 км, на суму 111,700 тис. грн. 

 За  кошти селищної та сільських рад (506,623 тис.грн.) відновлено 

освітлення по населеним пунктам Шевченківської селищної ради (136,938 

тис.грн.), Василенківській (326,31 тис.грн.), Великохутірській (10,0 тис.грн.), 

Нижньобурлуцькій (16,5 тис.грн.), Новомиколаївській (4,1 тис.грн.), 

Семенівській (12,775 тис.грн.)  сільським радам.  

На впровадження енергоефективних заходів в 2018 році населенням 

отримано кредитів АТ “Ощадбанк” на суму 1956,6 тис.грн. (61 особа).   

В експлуатацію введено 4 житлові будинки загальною площею 420 м
2
. 

Для забезпечення безпеки і захисту населення, об’єктів економіки від 

негативних наслідків надзвичайних ситуацій Шевченківською районною 

державною адміністрацією накопичено матеріального резерву на суму        

305 тис.грн., що дає можливість в найкоротший термін починати ліквідацію 

надзвичайної ситуації, при подальшому на виконання робіт заплановано в 

районному бюджеті резервний фонд в сумі 200 тис.грн.  

 

Культура 

Аналізуючи діяльність закладів культури Шевченківського району 

протягом 2018 року можна відмітити позитивні зміни по забезпеченню на 

місцевому рівні умов для стабільної роботи Будинків культури, сільських 

клубів, музею, бібліотек, дитячої музичної школи.  

Збережено інфраструктуру та кадровий потенціал галузі. Реалізацію 



державної політики в галузі культури в 2018 році відповідно до затвердженої 

мережі здійснювали  49 закладів культури: 24 клубні заклади (23 сільських), 

23 бібліотеки (із них 21 бібліотека-філія), 1 районний комунальний заклад 

Шевченківський краєзнавчий музей, дитяча музична школа. 

При закладах культури району працюють різні за жанрами та видами 

гуртки художньої самодіяльності, любительські об’єднання, клуби за 

інтересами. Проведено 2317 заходів, які відвідало 96547 чол. Продовжує 

свою діяльність хор ветеранів. Два колективи мають почесне  звання 

,,народний” а саме: театральний колектив та вокальний ансамбль «Зоряни» 

Шевченківського районного будинку культури. У 2018 році   відбулася 

показова вистава за п’єсою В.Сологуба «Наречена на мільйон» з 

підтвердження звання «народний» театрального колективу Шевченківського 

районного будинку культури. 

 

     
 

     З метою підтримки та визначення найбільш соціально – вагомих 

громадсько – корисних досягнень людей в різних сферах діяльності, 

заохочення до подальшої активної участі  у громадському житті району, а 

також відзначення людей за особистий вагомий внесок в соціально – 

економічне, промислове, культурне й громадсько – політичне життя 

Шевченківського району 22 вересня 2018 року відбулося свято 

«Шевченківщина вами пишається» за участю голови Харківської  обласної 

державної адміністрації  Юлії  Світличної.  

                                  
 

Протягом 2018 року проводилися культурно-мистецькі заходи, 

спрямовані на збереження, відродження та розповсюдження надбань 

традиційної культури району, особлива увага приділялася заходам з 

патріотичного виховання. Традиційно проведено  районний фестиваль 

народної творчості «Хай ллється пісня пам’яті людської», Масляну, День 

Європи та Дня вишиванки (флеш моб). 

 



           
                   

Протягом звітного року учасники художньої самодіяльності 

Шевченківського  району брали участь у Міжнародних, Всеукраїнських, 

обласних конкурсах і фестивалях а саме: 

- переможці фінального гала - концерту фестивалю української культури  

«Харківського обласного творчого фестивалю «Молоді таланти 

Шевченківщини» (Гончарова Юлія); 

- І місце у Міжнародному фольклорному фестивалі «Море от ритми» 

Болгарія (Гончарова Тетяна, Гончарова Юлія) 

  
 

- диплом ІІ ступеня у ІІ регіональному фестивалі-конкурсі вокального 

мистецтва «Душі криниця» м.Харків (Луганська Вікторія) 

 

        
 

- лауреати ІІ ступеня І Національного Чемпіонату України з фольклору 

«Eurofolk-Харків 2018» (дует Гончарова Тетяна та Гончарова Юлія) 

- переможці в номінації «Кращий жіночий спів» регіонального фестивалю-

огляду молодіжної естрадної пісні «Цвіт папороті» (Барибіна Аліна). 

 

 

 

 

 

 



 

Започатковано проведення районного фестивалю національних страв.  

   

                     
 

 

У звітному році покращена матеріально – технічна база закладів 

культури, всього було використано 365,3 тис. грн. - меблі, сценічні костюми, 

обладнання, комп’ютерна та копіювальна техніка, музична апаратура, 

спортивний інвентар. 

Проведено поточні ремонти на суму - 831,045 тис. грн. - приміщення 

туалетів районного будинку культури,  танцювального залу,  частини покрівлі 

майнового комплексу районного будинку культури, покрівлі та частини 

приміщень гаражу, поточні ремонти 16 сільських закладів культури. 

У 2018 році продовжено капітальний ремонт Старовірівського 

сільського будинку культури, з обласного бюджету залучено 1200,0 тис.грн., 

місцевого бюджету- 471,311 тис.грн. 

В рамках реалізації міні-проекту «Спорт для всіх - здоров’я нації» 

проведено капітальний ремонт частини приміщень майнового комплексу 

Шевченківського районного будинку культури (фітнес-залу) на суму 235,7 

тис.грн. 

За рахунок районного бюджету проведено капітальний ремонт  

опалення спортивного залу майнового комплексу районного будинку 

культури на суму 394,566 тис.грн. 

 

      
 

        Бібліотечний фонд централізованої бібліотечної системи  у  2018 році 

поповнився на 1084  екз. книг на суму 82,0 тис.грн.  

        Шевченківська центральна районна бібліотека прийняла участь у 

обласному конкурсі Бібліофест «Бібліотека+»  де презентували проект  

"Краєзнавча діяльність бібліотек для громади". Проект відзначений грамотою 

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації 

"За значний внесок у розвиток краєзнавства." 

          25 жовтня в м. Харків відбувся ІV Обласний патріотичний Форум «Ми 

діти твої, Україно!» на якому відбулося нагородження переможців:     



- ІІ місце у  Міжрегіональному конкурсі дитячої листівки «Від перлинок 

Слобожанщини до родзинок Закарпаття» м.Львів зайняла Шпорт Марина, 

читач Василенківської бібліотеки-філії. 

 Лауреат обласного етапу конкурсу «Книгоманія» («Найкращий читач 

України – 2018») Листопад Катерина.                                                                                        

Художнє – естетичне виховання в районі здійснює дитяча музична 

школа, яка нараховує 151 учня. Обдаровані діти дитячої музичної школи 

постійно приймають участь у районних святах, обласних оглядах, конкурсах 

та виборюють призові місця, а саме: І місце, ІІ та ІІІ місце у Катеринівському 

фестивалі української пісні «Живі криниці» с. Катеринівка 

Великобурлуцький р-н (Баранова Тая, Барибіна Аліна, Гончарова Юлія). 

Важливим напрямком роботи відділу культури  є охорона культурної 

спадщини. В нашому районі – 574 нерухомих пам’яток археології,  8 

монументального мистецтва,  34 - історії. На всі історичні пам’ятки укладено 

охоронні договори. 

 

Діяльність районної державної адміністрації є прозорою та відкритою, 

постійно висвітлюється в районних засобах масової інформації, через місцеве 

радіомовлення та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. До речі, 

18.09.2018 р. редакцією районного радіомовлення отримано ліцензію на 

організацію ефірного FМ мовлення. Наразі проводиться робота по 

облаштуванню сучасної студії та придбанню необхідного обладнання. 

Головою райдержадміністрації проведено 86 виїзних прийомів 

громадян, на особистих прийомах (в т.ч. виїзних) прийнято 164 громадянина, 

заступниками - 230 громадян.                 

 До районної державної адміністрації у 2018 році надійшло 648 звернень, 

що на 40% більше попереднього року, у т.ч. 628 звернень -  на особистому 

прийомі, поштою - 20 звернень. За характером основних питань, що 

порушували громадяни - питання соціального захисту, комунального 

господарства, аграрної політики і земельних відносин.  

Для надання кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань в 

райдержадміністрації працює громадська  приймальня з надання  безоплатної  

первинної правової допомоги.  

На протязі року головою районної державної адміністрації  проведено 

38 зустрічей з трудовими колективами та громадами району, також голова 

особисто вітав колективи підприємств, установ, організацій та громади 

району з професійними, визначними та ювілейними датами. 

Публічна організаційна робота райдержадміністрації по виконанню 

повноважень забезпечувалась проведенням планових розширених нарад у 

голови райдержадміністрації, на яких розглядалися питання життєдіяльності 

району. Проведено 8 засідань колегії райдержадміністрації, на яких 

розглянуто 21 питання. За результатами розгляду цих питань видано 

відповідні  розпорядження голови райдержадміністрації.  

     Забезпечити виконання повноважень районної державної 

адміністрації, передбачених чинним законодавством, стало можливим 



завдяки командній роботі колективу Шевченківської районної державної 

адміністрації, до складу якої входять 12 структурних підрозділів: апарат (4 

відділи), 3 управління, 5 відділів, сектор державної реєстрації, служба у 

справах дітей та Центр надання адміністративних послуг Шевченківської 

районної державної адміністрації. Протягом 2018 року у структурі  

Шевченківської  районної державної адміністрації змін не було. В апараті 

районної державної адміністрації  введено посади - заступника голови 

районної державної адміністрації,  головного спеціаліста з питань 

запобігання та протидії корупції виведено посади – головного спеціаліста 

відділу організаційної роботи, діловодства та з питань звернень громадян, 

старшого інспектора фінансово-господарського відділу. Збережено штатну 

чисельність – 89 одиниць, із яких 79 посад державної служби та 4 посади 

керівного складу, 6 посад працівників,  які виконують функції з 

обслуговування в районній державній адміністрації. Фактично працюють 75 

осіб,  із яких 4 особи – керівництво, 65 державних службовців та 6 

працівників, які виконують функції з обслуговування в районній державній 

адміністрації. Вакантними залишається 14 штатних одиниць посад державної 

служби. Районною державною адміністрацією проводиться відповідна робота 

щодо вдосконалення кадрової політики, в тому числі в частині заміщення 

вакантних посад професійно підготовленими працівниками, які успішно 

виконують службові обов’язки, виявляють ініціативу, мають організаторські 

здібності та необхідний досвід роботи. Прийом на державну службу в 

районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України 

«Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 серпня 2017 року №648) та інших нормативно-правових актів. 

У 2018 році  в апараті та структурних підрозділах  районної державної 

адміністрації проведено 13  конкурсів на зайняття вакантних посад державної 

служби категорій «Б» і «В» , в тому числі в апараті райдержадміністрації на 

вакантні посади державної служби категорії «Б» - 2 конкурси,  «В» - 5 

конкурсів, в структурних підрозділах райдержадміністрації  на вакантні 

посади державної служби категорії «Б» – 1 конкурс, «В» -  5 конкурсів . За 

результатами конкурсного відбору  прийнято на державну службу – 12 осіб, 

за результатами конкурсу відбулося просування по службі для 3 осіб. Аналіз 

якісного складу районної державної адміністрації станом на 01 січня 2019 

року показав, що на посадах державної служби працює 69 осіб, із яких мають 

вищу освіту 100%, у тому числі: повну вищу  - 91% (63особи), неповну вищу 

– 9% (6 осіб). При цьому за напрямком освіти: економічна – 65% (45 осіб), 

технічна – 10% (7 осіб), сільськогосподарська – 5% (4 особи), юридична – 3% 

(2 особи), гуманітарна – 17% (12 осіб).  

        Серед працюючих 4 магістра державного управління та 2 магістра 

державної служби. Значна увага районної державної адміністрації 

приділяється питанню підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців. З початку 2018 року 2 державних службовця 



підвищили кваліфікацію в Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України за програмами короткотермінових семінарів.  

        На сьогодні в Харківському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України здобуває додаткову вищу освіту 3 державних службовця. 

Шевченківська районна державна адміністрація, як орган виконавчої влади, 

має потужний кадровий потенціал для виконання повноважень, 

передбачених діючим законодавством. 

     

    В 2018 році районною державною адміністрацією подано пропозиції до 

формування Перспективного плану розвитку Харківської області на 2019-

2021 роки, закладено фундамент майбутнього нашої громади, узагальнено та 

визначено основні об’єкти соціальної інфраструктури, які потребують 

реалізації.  

І вже на 2019 рік в обласному бюджеті передбачено кошти на розвиток 

соціальної інфраструктури нашого району: 

 - будівництво 2-х нових сучасних амбулаторій сімейної медицини із 

вбудованим житлом для медиків в селах Аркадівка та Петропілля (по 

Аркадівській амбулаторії проведено тендер, підписано договір з підрядною 

організацією та з державного і обласного бюджетів профінансовано майже 10 

млн.грн., по Петропільській амбулаторії проводяться підготовчі роботи по 

виготовленню проектної документації) – 9996,3 тис.грн. та 9500,0 тис.грн; 

- капітальний ремонт фасадів районного будинку культури – 14403,9 

тис.грн.; 

- капітальний ремонт актового залу і спортивного залу Шевченківського 

ліцею 3253,8 тис.грн.; 

- капітальний ремонт системи опалення будівлі Старовірівської школи – 

1452,9 тис.грн.; 

- капітальний ремонт будівлі спортивного залу в с. Петрівка 11304, 

тис.грн.; 

- проектування та будівництво блочно-модульної котельні (потужністю 

до 0,5 МВт) на газоподібному та альтернативному виді палива по вул. 

Центральна, 44 смт. Шевченкове – 5000,0 тис.грн.  

Та визначено потребу у фінансуванні на об’єкти: 

-  капітальний ремонт внутрішніх приміщень поліклінічного корпусу 

Шевченківської центральної районної лікарні – 9393,1 тис.грн. (проведено 

тендер, підписано договір з підрядною організацією); 

- капітальний ремонт фасадів будівлі будинку культури в с. Борівське – 

5999,4 тис.грн. 



В році, що наступає, буде споруджено футбольний майданчик із 

синтетичним покриттям на базі опорної школи в с. Старовірівка, для якого із 

державного бюджету вже виділено 910,450 тис.грн.  

В державному бюджеті на наступний рік передбачено кошти в сумі 

більше 10 мн.грн. на поточний ремонт дороги загального користування – 

вулиці Харківський Шлях в смт. Шевченкове. 

В 2018 році ініціативними групами та громадськими організаціями 

Шевченківського району до участі в обласному конкурсі міні-проектів 

розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє» було подано 17 міні-

проектів, з яких 7 визнано переможцями, та будуть реалізовані у 2019 році: 

- Придбання та встановлення сучасного кабінету інформатики в 

Безмятежненському навчально-виховному комплексі; 

- Ремонт та технічне оснащення актової зали Будинку дитячої та 

юнацької творчості; 

- Розробка та монтаж експозиції районного краєзнавчого музею; 

- Ремонт внутрішніх приміщень спортзалу в районному будинку 

культури; 

- Утеплення житлового будинку ОСББ «Надія» по вулиці Центральній, 

буд. 8, смт. Шевченкове; 

- Створення денного відділення, філії територіального центру, в с. 

Аркадівка, для обслуговування людей похилого віку; 

- Ремонт приміщення та придбання меблів і обладнання для створення 

центру учнівського самоврядування в ліцеї районної ради. 

     Разом з тим, хочеться відмітити підтримку депутатом Харківської 

обласної ради Вісханом Ісламовим ініціатив, спрямованих на розвиток 

громади, на поліпшення умов навчання та відпочинку дітей, на зміцнення 

інфраструктури нашого району.  

Районною державною адміністрацією подано 6 проектних пропозицій 

до Державного Фонду регіонального розвитку, зокрема, проекти по 

комп’ютеризації шкіл, забезпеченню галузі медицини медичним 

обладнанням та придбання соціального таксі для територіального центру 

соціального обслуговування.  

Перед нами ще багато невирішених проблем, які, сподіваюсь, ми 

здолаємо, та, в першу чергу, акцентуємо увагу на наших головних 

пріоритетах – благополуччя і добробут кожного громадянина, забезпечення 

належного рівня освіти і культури, соціальних благ, охорони здоров’я, 

економічного росту. 

В цілому, впевнено можемо сказати, що у 2018 році завдяки плановій 

та системній роботі структурних підрозділів райдержадміністрації, було 

досягнуто зміни практично в усіх галузях життєдіяльності району та 

закладено фундамент для розвитку і перетворень у 2019 році. 


