Публічний звіт голови Зміївської районної державної адміністрації
Харківської області КОШЕЛЕНКА В.А. за 2018 рік
У 2018 році діяльність Зміївської районної державної адміністрації була
спрямована на здійснення виконавчої влади на території району, реалізацію
державної політики в різних сферах та галузях діяльності, забезпечення
виконання Конституції і законів України, актів Президента та Кабінету
Міністрів України.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності залишається забезпечення
збалансованого
соціально-економічного
розвитку
району,
ефективне
використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, вирішення
актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення добробуту та
соціального захисту населення.
Одне з найважливіших досягнень - це громадсько-політична стабільність
у районі, порозуміння між владою і громадами, завдяки прозорій та відкритій
діяльності районної державної адміністрації, яка постійно висвітлюється в
районних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної
державної адміністрації.
Сьогодні ми можемо сміливо сказати, що 2018 рік був складним, але
цікавим та результативним, наповненим приємними подіями і напруженою
працею.
Тепер більш детально.
Бюджет
Перш за все про бюджет, який є важливим інструментом реалізації
повноважень районної державної адміністрації як органу виконавчої влади та
забезпечення соціально-економічного розвитку району.
До зведеного бюджету Зміївського району за 2018 рік без урахування
трансфертів з державного бюджету надійшло доходів 236 млн. 529,4 тис. грн.,
що на 16 млн. 148 тис. грн. більше планових призначень. В порівнянні з
відповідним періодом 2017 року надійшло доходів більше на 46 млн. 940,7 тис.
грн., або на 24,8%.
Слід зазначити, що у 2018 році всі шістнадцять місцевих рад району та
районний бюджет забезпечили виконання плану доходів загального та
спеціального фондів.
У 2018 році бюджетні кошти, в першу чергу, спрямовувалися на виплату
заробітної плати працівникам бюджетних установ, придбання медикаментів,
продуктів харчування та оплату за спожиті бюджетними установами
енергоносії. Станом на 01 січня 2019 року у районі відсутня заборгованість з
виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ району.
Видатки загального та спеціального фонду бюджету району за 2018 рік
склали 829 млн. 947,9 тис. грн., в порівнянні з 2017 роком видатки збільшились
на 122 млн. 256 тис. грн.
Це дало можливість направити на капітальні видатки та освоїти з
бюджету району більше ніж 158 мільйонів гривень, а з районного бюджету -

93,033 мільйонів гривень.
Впродовж минулого року у Зміївському районі на будівництво,
реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів було направлено 82934,725 тис.
грн. з різних видів бюджету, з них:
на будівництво - 16086,168 тис. грн.;
на капітальний ремонт - 40568,730 тис. грн.;
на реконструкцію - 21069,350 тис. грн.;
на виготовлення проектно-кошторисної документації, її коригування та
експертизу по об’єктам будівництва, реконструкції та капітального ремонту 5210,477 тис. грн.
Завершено 49 об’єктів, що фінансувалися за рахунок різних джерел
фінансування на загальну суму 20 967,018 тис. грн.
Зміївська районна державна адміністрація за підтримки голови
Харківської обласної державної адміністрації Ю.Світличної кошти обласної
субвенції на значимі для району об’єкти:
1. Реконструкція будівлі дитячого садка по вул. Фабричній, 15 с. Таранівка
Зміївського району Харківської області;
2. Реконструкція Тимченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зміївської районної
ради Харківської області;
3. Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини
(АЗПСМ) з вбудованим житлом для лікаря в с. Лиман Зміївського району
Харківської області. (Коригування);
4. Будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини з
вбудованим житлом для лікаря в с. Чемужівка по вул. Селянській, 2-б
Зміївського району Харківської області;
5. Реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору та
по вул. Олімпійська, Миру, Садова, Маяковського, Вишнева, Дружби, Гагаріна,
Ювілейна в с. Донець, Зміївського району, Харківської області (коригування).
Агропромисловий комплекс
Зміївський район - один із найбільш потужних агропромислових районів
Харківської області. У структурі валового виробництва сільськогосподарських
підприємств району за 2018 рік рослинництво займає - 94,7%, тваринництво 5,3%.
На сьогодні агропромисловий комплекс району забезпечує потреби
внутрішнього ринку в більшості видів продукції та займає провідні позиції на
зовнішніх ринках щодо експорту соняшникової олії та зернових культур.
В 2018 році на території району виробничу діяльність здійснювали 21
сільськогосподарське підприємство та 42 фермерських господарства.
Шляхом удосконалення (оптимізації) структури та розширення посівних
площ зернових, технічних та дрібно насіннєвих культур проводилася робота по
нарощуванню обсягів виробництва продукції рослинництва.
У 2018 році по сільськогосподарських підприємствах району намолочено
зернових та зернобобових культур 120,3 тис. тонн, середня урожайність по
району склала 46,6 ц/га.

Виробництво соняшнику по сільськогосподарських підприємствах в 2018
році становило 30,9 тис. тонн, при середній урожайності 27 ц/га.
Сої сільськогосподарськими підприємствами намолочено в 2018 році 2,4
тис. тонн, урожайність 11,9 ц/га.
У 2018 році було зібрано цукрового буряку 4,4 тис. тонн, урожайність по
району склала - 288,9 ц/га.
Валовий збір овочів в 2018 році по сільськогосподарських підприємствах
району становить 2,8 тис. тонн.
Під урожай 2019 року по сільськогосподарських підприємствах та
фермерських господарствах району посіяно озимих зернових культур на площі
14,2 тис.га.
За 2018 рік сільськогосподарськими підприємствами району вироблено
молока - 4473 тонн. Реалізовано м’яса в живій вазі 252 тонни. Вироблено яєць
від птиці всіх видів -379,5 тис. шт.
Продуктивність корів (у розрахунку на одну корову, яка була в наявності
на початок року) становила 6539 кг молока.
На кінець грудня 2018 року у сільськогосподарських підприємствах
налічувалось 2316 голів великої рогатої худоби (з них 684 голів корів), свиней 312 голів, овець - 49 голів, птиці свійської 10,9 тис. голів.
В
агропромисловому
комплексі
особлива
увага
приділялась
впровадженню сучасних технологій обробки землі, переоснащенню та
оновленню машинно-тракторного парку.
Позитивна динаміка спостерігається з оновлення машинно-тракторного
парку району. Так, фермерськими господарствами за 2018 рік було придбано 19
одиниць сільськогосподарської техніки на загальну суму 24,9 млн. грн.
Середньомісячна заробітна плата за січень-листопад 2018 року по
господарствах агропромислового комплексу району склала 6607 грн, що на 20
% більше рівня 2017 року (5499 грн.)
Промисловість
Промисловість - це пріоритетна галузь народного господарства, котра є
основою формування бюджету Зміївського району, який за обсягами
промислового виробництва є одним із провідних сільських районів Харківської
області.
Промисловість району представлена різними видами діяльності,
провідними з яких є виробництво харчових продуктів, будівельних металевих
конструкцій, радіаторів і котлів центрального опалення, виробів з деревини,
машинобудування, постачання електроенергії та інше.
Підприємствами району за 11 місяців 2018 року було реалізовано
продукції майже на 3,5 млрд. грн., що складає 2,3% від загального обсягу
реалізації.
Зовнішньоторговельний оборот Зміївського району за 2018 рік склав
понад 119 млн. грн., що на 36% більше рівня 2017 року:
загальний обсяг експорту за 2018 року склав понад 90,5 млн. гривень,
збільшення на 20,5% в порівнянні з 2017 роком;

загальний обсяг імпорту склав 28,7 млн. грн, збільшення в 2 рази в
порівнянні з 2017 роком.
Автомобільний транспорт та перевезення
На території району перевезенням пасажирів займаються два
автопідприємства (ПП “Транс-Сервіс”, ПП “Мереф’янське автотранспортне
підприємство”) та дві фізичні особи-підприємця (ФО-П Кухлєєв, ФО-П Сітова),
які обслуговують 4 міжміських автобусних маршрути, 6 приміських
міжрайонних автобусних маршрутів, 13 приміських внутрішньорайонних
автобусних маршрутів та 4 міські автобусні маршрути.
Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по
району (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) склали 347,9 тис.
пасажирів, виконано 11,6 млн. пас. км пасажирської роботи.
В 2018 році в районі діяла Програма компенсації перевізникам за
пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом у
Зміївському районі (затверджена рішенням XLI сесії районної ради VII
скликання від 02.03.2018 №753-VII), відповідно до якої автоперевізникам за
рахунок коштів районного бюджету та субвенцій місцевих рад протягом 2018
року відшкодовано 2167,00 тис. грн. компенсації за перевезення громадян, які
мають право на пільги.
Відповідно до Програми компенсації за пільгові перевезення окремих
категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення у
Зміївському районі на 2018 рік (затверджена рішенням XLI сесії районної ради
VII скликання від 02.03.2018 №752-VII) виробничому підрозділу «Харківська
дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ
«Українська залізниця» було відшкодовано 150 тис. грн за пільгове перевезення
окремих категорій громадян Зміївського району залізничним транспортом у
приміському сполученні.
Слід зазначити, що відповідні програми відшкодування розроблені та
затверджені на 2019 рік.
Загальні обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом по
Зміївському району (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) за
січень-листопад 2018 року склали 162,5 тис.тонн.
Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг
Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення
є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у
формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб
населення в товарах і послугах. Протягом 2018 року споживчий ринок
Зміївського району мав тенденцію до розвитку.
У Зміївському районі продовжувалась тенденція зростання мережі
сучасних підприємств торгівлі. Станом на 01.01.2019 мережа підприємств
торгівлі становить 444 одиниці, з них 341 окремо розташованих магазинів, 95
окремо розташованих кіосків, 7 окремо розташованих лотків та 1 склад.
Протягом 2018 року було закрито 5 об’єктів торгівлі, а відкрито 8 об’єктів

торгівлі.
В районі функціонують три ринки: ПХО “Зміївський ринок”, ПФ “Кредо”,
Таранівський ринок СТ “Надія”. Відповідно до перспективних планів, які було
розроблено керівництвом ринків, протягом 2018 року проводилась робота щодо
реконструкції, благоустрою, поетапного приведення зовнішнього вигляду та
обладнання ринків до сучасних вимог.
Мережа підприємств побуту станом на 01.01.2019 року становила 150
одиниць. Протягом 2018 року було закрито 1 об’єкт, а відкрито 2 об’єкти.
Кількість підприємств ресторанного господарства Зміївського району
станом на 01.01.2019 складає 102 одиниці. За 2018 рік було закрито 6 об’єктів,
відкрито 10 нових об’єктів.
Сфера житлово-комунального господарства, будівництва та
дорожнього господарства
Житлово-комунальне господарство - це одна з найважливіших галузей
господарського комплексу району, що забезпечує його життєдіяльність.
На території Зміївського району послуги з теплопостачання надають 5
підприємств: Зміївська ТЕС ПАТ “Центренерго, ТОВ "Котельні лікарняного
комплексу", КП "Зміїв-тепло", ТОВ "Плазма-3" та ТОВ "Альтеп".
Постачальниками послуг з водопостачання та водовідведення в
Зміївському районі є КП “Зміїв-сервіс”, Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго» та
КП“Донець”.
Послуги з вивозу ТПВ на території району надають КП “Зміїв-сервіс”
(полігон ТПВ м. Зміїв) та КП “Комунальник” (полігон ТПВ смт. Слобожанське).
Станом на 01.01.2019 в районі налічується 478 житлових будинків, які
обслуговують КП “Комунальник”, ПП “Будкор”, КЖЕП “Сількомунгосп” та 22
ОСББ..
В 2018 році в житловому фонді за рахунок коштів місцевого бюджету
виконано капітальний ремонт покрівель на 8 житлових будинках на загальну
суму 2 млн. 543 тис. грн.
Протягом року здійснювався контроль за введенням в експлуатацію
індивідуальних житлових будинків, господарських будівель та споруд. У 2018
році у районі введено в експлуатацію 50 житлових будинків загальною площею
5,506 тис.кв.м.
У Зміївському районі у 2018 році відділом містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства надано 14 містобудівних умов та обмежень
забудови земельних ділянок та надано 37 будівельних паспортів.
Важливим питанням, яке стосується кожного підприємства, і насамперед,
бюджетних установ та організацій в умовах зростання цін на енергоносії є
економія паливно-енергетичних ресурсів.
З метою підвищення енергоефективності та зменшення споживання
енергоресурсів по Зміївському району в 2018 році була проведена
термомодернізація приміщення ДНЗ-2 м.Зміїв (площа утеплених поверхонь 730
м.кв.), заміна ділянок теплової мережі в смт. Слобожанське на
предіозольований трубопровід (250 м.), заміна твердопаливного котла в с. Бірки

по вул. Шкільна, 22, замінено лампи та світильники на світлодіодні у
приміщеннях
КНП
“Зміївська
центральна
районна
лікарня”
та
Першотравневого будинку культури. Також в рамках обласної програми
“Енергія світла” (за рахунок обласної субвенції) було дооблаштовано та
замінено 342 одиниці вуличного освітлення в населених пунктах району.
При підготовці до осінньо-зимового періоду значно підвищується
значимість проведення капітального ремонту водопровідних мереж. Так, у 2018
році виконано ремонт цих мереж протяжністю 4,872 км. на загальну суму понад
10 млн.грн.
Стосовно утримання та ремонту доріг необхідно зазначити, що за 2018 рік
у Зміївському районі Службою автомобільних доріг у Харківській області
виконано роботи по експлуатаційному утриманню доріг на загальну суму 12
млн. 296 тис. грн. (ліквідовано 1790 м.кв. ямковості), в тому числі витрачено 3
млн. 846 тис. грн. на утримання державних доріг, 8 млн. 449 тис. грн. - на
місцеві дороги (ліквідовано 4179,3 м.кв. ямковості), на ямковий ремонт - 2 млн.
340 тис.грн (4179,3 м.кв).
На поточний середній ремонт автодоріг загального користування
регіонального та обласного значення використано 49,88 млн.грн. (11,36 км.), а
саме:
Харків-Зміїв-Балаклея-Горохуватка - 18,0 млн.грн. (3 км);
Зміїв-Мерефа - 8,9 млн.грн. (4,3 км);
Мерефа-Лозова-Павлоград - 12,0 млн.грн ( 2,2 км біля с. Безпалівка);
Зміїв-Таранівка - 10,98 млн.грн. (1,86 км).
Також у 2018 році за рахунок місцевих бюджетів рад виконано ремонт
вулично-шляхової мережі комунальної власності на 17 460 тис.грн (24,0
тис.м.кв.)
Також у 2018 році було розпочато капітальний ремонт мосту через р. Мжа
в м. Зміїв, виконано робіт на суму 11 808,342 тис. грн. (за рахунок субвенції з
державного бюджету) та виконано капітальний ремонт дороги по вул. Зміївської
в с. Лиман на суму 2087,700 тис. грн. (з них: 1108,575 тис. грн. - за рахунок
субвенції з державного бюджету, 979,125 тис.грн - за рахунок субвенції з
бюджету Лиманської с/р).
Соціальний захист та зайнятість населення
Окремо зупинюсь на питанні соціального захисту населення, яке наразі
залишається актуальними.
Заробітна плата - це індикатор, що визначає загальний життєвий рівень
населення.
Так, за останніми даними державного статистичного спостереження,
середній розмір заробітної плати штатних працівників підприємств, організацій
та установ Зміївського району за підсумками ІІІ кварталу 2018 року склав 8430
грн., або 106,6% до середнього рівня по області.
Серед районів Харківської області, без урахування районів м. Харкова,
Зміївський район по рівню оплати праці посідає 4 місце.
Протягом 2018 року в районі створено 513 робочих місць, з них 77 -

юридичними особами, 436 - фізичними особами-підприємцями з урахуванням
працюючих у них за наймом.
Зміївською районною філією Харківського обласного центру зайнятості
на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 1305 осіб з числа
безробітних, 734 особи з числа незайнятого населення та 13 осіб з інвалідністю.
За сприяння служби зайнятості професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації проходили 442 безробітних та 7 осіб з інвалідністю.
До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру було
залучено 602 особи з числа безробітних та 12 осіб з числа незайнятого
населення.
В Зміївському районі станом на 01.01.2019 проживає 21206 пенсіонерів.
Для багатьох з них пенсія - єдине джерело доходу. Слід зазначити, що виплата
пенсій в Зміївському районі проводилася вчасно.
План пенсійних надходжень виконано на 109% (при плані - 31 млн. 1977
тисяч гривень, фактично надійшло 34 млн. 889,2 тис. грн.).
До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право
на пільги, станом на 01.01.2019 внесено 19362 пільговиків.
Житлово - комунальними підприємствами за 2018 рік нараховані пільги
відповідним категоріям населення на суму 13723,064 тис. грн.
Станом на 01.01.2019 на обліку в управлінні соціального захисту
перебуває 459 учасників бойових дій та 9 осіб з інвалідністю внаслідок війни,
які брали участь в АТО, 10 членів сімей загиблих військовослужбовців та 1
учасник війни в період проведення АТО.
В 2018 році було укладено 1 договір для проходження 4 демобілізованими
учасниками антитерористичної операції професійного навчання на суму 18,3
тис. грн.
З державного бюджету в 2018 році 12 учасників бойових дій з числа
учасників антитерористичної операції отримали санаторно-курортне лікування
на суму 98,2 тис. грн..
Направлення на 14-денний відпочинок отримали 23 учасника бойових дій
з числа учасників антитерористичної операції в ДП «Клінічний санаторій
«Березівські мінеральні води» та в ДП «Клінічний санаторій «Роща».
Короткотерміновим відпочинком (путівка вихідного дня) в санаторії в ДП
«Клінічний санаторій «Березівські мінеральні води» та в ДП «Санаторій
«Ялинка» скористалося 8 учасників бойових дій в період проведення АТО
разом із членами сім’ї та 1 член сім’ї загиблого військовослужбовця.
За тристоронніми договорами в ДП «Південь-Курорт-Сервіс» на базі
санаторію «Орізонт» та Медичному центрі «Нові Санжари» Національної
гвардії України послуги із психологічної реабілітації отримали 4 особи на суму
31105,44 грн.
У 2018 році в зв’язку зі змінами в чинному законодавстві вирішення
питань забезпечення громадян технічними та іншими засобами реабілітації,
протезно-ортопедичними виробами та ортопедичним взуттям за індивідуальним
замовленням було передано до повноважень управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації.

З зазначеного питання до управління звернулося 417 осіб, яким видані
направлення на виготовлення 1560 одиниць протезно-ортопедичних виробів за
індивідуальним замовленням, в тому числі дітям з інвалідністю видано 78
направлень. Також направлені підприємствам - постачальникам направлення на
виготовлення технічних засобів реабілітації серійного виробництва на 300
одиниць виробів. Протягом 2018 року укладено 108 договорів про забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації на суму 2318,520 тис. грн.
Впродовж 2018 року прийнято 10463 заяви для призначення соціальних
допомог та субсидій.
Станом на 01.01.2019 житлову субсидію отримує 7339 осіб. Субсидія для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг нарахована на
суму 97797,8 тис. грн.
Станом на 01.01.2019 року на обліку загалом перебуває 2429 одержувачів
допомоги відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з
дітьми”, протягом 2018 року призначено соціальних допомог на суму 43753,9
тис. грн.
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям з початку 2018
року призначена на суму 10232,1 тис. грн. (кількість одержувачів станом на
01.01.2019 складає 256 сімей).
Державну соціальну допомогу виплачено в сумі 12576,73 тис. грн. 598
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.
Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та
інвалідам станом на 01.01.2019 отримує 244 громадян. За 2018 рік виплачено
4646,6 тис. грн.
У 2018 році допомогу на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування отримали 13 прийомних батьків та батьків-вихователів на суму
2826,9 тис. грн.
За рахунок коштів районного бюджету забезпечено виплату:
- пільг окремим категоріям громадян за користування послугами зв’язку
на суму 170 тис. грн. та на відшкодування заборгованості на виконання рішення
господарського суду Харківської області - 232,05 тис. грн.
- матеріальної допомоги 480 громадянам, що проживають у Зміївському
районі, на суму 1070,3 тис. грн.;
- матеріальної допомоги в зв’язку з проведенням гемодіалізу в
Харківському обласному клінічному центрі урології і нефрології амбулаторно 4
особам на суму 200,00 тис. грн.;
- 46,6 тис. грн. для надання додаткових пільг в розмірі 50 % в межах
встановлених норм споживання на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот батькам та членам сімей загиблих
учасників антитерористичної операції, військовослужбовців, які загинули
(померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби та
матерям загиблих воїнів в Афганістані;
- 15,4 тис. грн. відшкодування вартості проїзду міжміським транспортом
до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-ї та 2-ї
категорій.
З 01.09.2018 Урядом запроваджено надання при народженні дитини
одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». По Зміївському району
видано 122 пакунки, в тому числі через управління соціального захисту
населення - 72 «пакунки малюка».
Для забезпечення надання якісних послуг мешканцям району, з метою
спрощення оформлення документації у районі функціонує Центр надання
адміністративних послуг при Зміївській районній державній адміністрації.
Фахівцями Центру було прийнято 13501 заяв від суб’єктів звернень.
Перелік послуг, у 2018 році збільшився на 20 в порівнянні з 2017 роком і
становить 73 послуги. Розпочалася робота з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім
того, 2 адміністратора Центру підключені до програми Державного Земельного
Кадастру та забезпечують видачу відповідних витягів.
Медична галузь
Особливий акцент ми робили на розвиток галузі охорони здоров’я.
Видатки на утримання закладів охорони здоров’я в 2018 році склали 89 млн.
616,7 тис. грн.
В рамках медичної реформи шляхом реорганізації було проведено
автономізацію закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівня
медичної допомоги. На сьогодні в районі функціонують три комунальних
неприбуткових підприємства Зміївської районної ради Харківської області:
"Зміївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги",
«Зміївська центральна районна лікарня» та «Слобожанська районна лікарня».
У 2018 році на покращення матеріально-технічної бази КНП “Зміївська
центральна районна лікарня”, а саме: розробку проектно-кошторисної
документації, проведення поточних, капітальних ремонтів приміщень,
обладнання та придбання необхідного обладнання з районного бюджету було
отримано коштів на суму більше 1 млн. грн.
Проведено капітальний ремонт 4-х ліфтів (189,5 тис. грн.), ремонт
водопроводів та протипожежної системи будівлі поліклінічного відділення та
будівлі КНП “Зміївська центральна районна лікарня” (131,3 тис. грн.), придбано
автоматичний
гематологічний
аналізатор
(170,6
тис.
грн.)
та
низькотемпературний морозильник для плазми крові (53,7тис. грн.).
Наприкінці 2018 року за кошти обласного бюджету на виконання
комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2017- 2018 роки
КНП “Зміївська центральна районна лікарня” отримало сучасний апарат УЗД
експертного класу з еластографією на суму 1,4 млн. грн.
Також було проведено капітальний ремонт у кабінетах будівлі головного
корпусу (поліклініки) смт. Слобожанське, вул. Дружби на суму 445,372 тис. грн.
Одним із напрямків медичної реформи в Україні є підвищення
доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості.

В рамках реалізації медичної реформи у сфері первинної ланки медичної
допомоги за рахунок районного бюджету та субвенцій з бюджетів місцевих рад
для КНП “Зміївський РЦПМСД” було придбано комп’ютерне обладнання та
спеціальне (прикладне) програмне забезпечення на суму 1304,563 тис. грн., та
виділені кошти в сумі 358,344 тис. грн. на підключення онлайн доступу до
програмного продукту «Медстар» та на навчання медпрацівників в МІСІ. Крім
того, було придбано 2 кардіографи на суму 57,596 тис. грн.
Тривають роботи з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної
медицини в с. Лиман. У 2018 році відбулося коригування робочого проекту у
зв’язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт. Вже освоєно
кошти у сумі 6 млн. 327 тис. 253 грн., сподіваємось, що в 2019 році це
будівництво завершиться і амбулаторія почне функціонувати.
У 2018 році розпочалося будівництво двох амбулаторій з вбудованим
житлом для лікаря, в с. Таранівка за рахунок місцевих бюджетів та в
с.Чемужівка за рахунок субвенції з державного та обласного бюджету.
Також, в 2018 році була розроблена проектно-кошторисна документація
на будівництво амбулаторій з вбудованим житлом для лікаря в селах Борова та
Шелудьківка.
В минулому році в Зміївському районі продовжилася реалізація Урядової
програми “Доступні ліки”: район отримав і повністю використав цільову
субвенцію з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів
в сумі 1 млн. 838 тис. 907 грн.
Всього на об’єкти соціально-економічного значення у 2018 році по галузі
Охорони здоров’я було виділено та освоєно понад 18 млн. грн.
Галузь освіти
Формування особистості починається з перших років життя дитини, тому
надзвичайно важливо забезпечити якісну і доступну дошкільну освіту, зокрема
в сільській місцевості.
У 2018 році тривала робота по створенню додаткових місць для дітей
дошкільного віку. Протягом року відкрито 2 групи дошкільної освіти на 35
місць в КЗ «Чемужівська ЗОШ І-ІІІ ст.», 1 групу на 25 місць у Височинівській
філії Зміївського ліцею № 1 ім. З.К.Слюсаренка та 2 групи з короткотривалим
перебуванням дітей на 30 місць в КЗ «Тимченківська ЗОШ І-ІІІ ст.».
Також на завершальному етапі роботи з реконструкції будівлі дитячого
садка в с. Таранівка, на які протягом 2018 року було виділено та освоєно 12
277,963 тис. грн. різних рівнів бюджету. На базі цього садочка, який планується
відкрити у лютому 2019 року, буде діяти 4 групи по 25 дітей, тобто садок
розрахований на 100 дітей.
На сьогодні в районі функціонує 20 закладів, які надають послуги з
дошкільної освіти. Це 13 закладів дошкільної освіти (11 комунальної власності
та 2 державної власності) і 7 закладів загальної середньої освіти, в яких
відкрито 11 дошкільних круп.
Дошкільною освітою охоплено 1873 дитини.
Охоплення дітей п’ятирічного віку підготовкою до школи становить

100%. Кваліфікованими кадрами дошкільні заклади забезпечені стовідсотково.
Наступною важливою ланкою є загальна середня освіта, адже саме в
школі формується майбутній професійний, кадровий потенціал нашої держави.
Видатки на утримання закладів освіти за 2018 рік склали 229 млн. 831
тис. грн.
В районі функціонують 24 заклади загальної середньої освіти, з них 5
закладів І-ІІ ступенів, 12 закладів І-ІІІ ступенів, 3 навчально-виховних
комплекси, 1 гімназія та 3 ліцеї.
З метою формування оптимальної мережі закладів освіти, розгалуженої
інфраструктури освітнього простору району функціонують опорні заклади:
Зміївський ліцей № 1 ім. З.К.Слюсаренка та КЗ «Борівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.
С.Закори».
У 2018/2019 навчальному році загальну середню освіту здобувають 6498
учнів за денною формою навчання.
Протягом 2018 року проводилась робота по впровадженню стандартів
нової української школи: школи, яка даватиме учням не тільки знання, а й
уміння застосовувати їх у житті, в якій прислухаються до думки дитини,
вчитимуть критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути
відповідальними громадянами.
За новим Державним стандартом у 36 перших класах навчається 716
учнів. У межах реалізації концепції «Нова українська школа» для закладів
загальної середньої освіти на оновлення навчального обладнання з різних
джерел фінансування було виділено 2 396,476 тис. грн.
Проведені ремонтні роботи навчальних кабінетів початкової школи. Всі
перші класи обладнані засобами навчання навчального і загального
призначення: комп’ютерне обладнання, меблі, друковані засоби навчання.
Значна увага приділялась роботі з дітьми з особливими освітніми
потребами. У 3-х інклюзивних класах КЗ «Зміївська ЗОШ № 2 ім. І.П.Волка» та
1-му КЗ «Чемужівська ЗОШ І-ІІІ ст.» навчається 5 дітей з особливими освітніми
потребами.
19 грудня 2018 року була відкрита комунальна установа «Зміївський
інклюзивно - ресурсний центр Зміївської районної ради Харківської області»,
основними завданнями якого є проведення комплексної оцінки з
рекомендаціями фахівців щодо програми навчання та надання психологопедагогічних та корекційно - розвиткових послуг дітям з особливими освітніми
потребами.
Для забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсного центру
витрачено 2 160,556 тис. грн.: з бюджету району - 1 969,308 тис. грн. та з
бюджету держави - 191,248 тис. грн.
Враховуючи тенденцію збільшення кількості дітей з особливими
освітніми потребами, у Зміївському ліцеї № 1 ім. З.К.Слюсаренка облаштовано
медіатеку (за рахунок державного бюджету - 196,353 тис. грн.), де створені всі
умови для проведення психолого-педагогічної та корекційно - розвиткової
допомоги дітям даної категорії та триває робота по оснащенню ресурсної
кімнати.

У 2018 році за кошти державного, районного та місцевих бюджетів
придбано 89 комп’ютерів, ноутбуків та учнівських планшетів (комплектуючі
кабінетів інформатики та мультимедійних комплексів), 32 мультимедійних
комплекси, з яких 14 мають інтерактивні функції.
5 закладів загальної середньої освіти району стали переможцями проекту
«Разом у майбутнє - 2018» та отримали обладнання для сучасних предметних
кабінетів.
Комп’ютерний парк освітянських закладів району налічує 757 ПК.
В закладах загальної середньої освіти району використовуються 45
навчальних комп’ютерних комплексів, 34 з них встановлені у кабінетах основ
інформатики й обчислювальної техніки, 6 у лінгафонних кабінетах.
Забезпеченість мультимедійним обладнанням складає 75%. Всього
використовується 95 мультимедійних комплектів, до складу 44 з них входять
інтерактивні дошки.
Вперше в 2018 році встановлено інтерактивні мультимедійні комплекси в
початковій школі КЗ «Зміївська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. І.П.Волка»,
Слобожанського ліцею №1 та медіатеці Зміївського ліцею №1 ім.
З.К.Слюсаренка.
Всі заклади освіти підключені до мережі Інтернет за сучасними
швидкісними технологіями.
З метою забезпечення розвитку творчих здібностей, фізичного розвитку
дітей та підлітків у районі функціонують 2 заклади позашкільної освіти:
- комунальний заклад «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості
Зміївської районної ради Харківської області» - 70 груп, в яких задіяні 2100
дітей;
- комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа Зміївської
районної ради Харківської області» - 84 групи, в яких навчаються 1046 учнів.
В закладах загальної середньої освіти 3418 учнів відвідують 163 гуртка.
Позашкільною освітою охоплено 6564 учня.
Протягом 2018 року тривала робота з оновлення та покращення
спортивної бази закладів освіти району:
- введено в експлуатацію та урочисто відкрито реконструйований стадіон
«Авангард», загальна вартість якого складає понад 20 млн. грн.;
- відкрито 2 футбольних міні-поля зі штучним покриттям, 2 спортивних
майданчика з тренажерним та гімнастичним обладнанням;
- капітально відремонтовано 3 спортивних зали у навчальних закладах та
розпочато ремонт малої спортивної зали для учнів початкових класів
Слобожанського ліцею № 1.
Не залишилось без уваги питання покращення матеріально-технічної бази
закладів освіти:
- розпочато роботи з реконструкції КЗ «Тимченківська ЗОШ І-ІІІ ст.» та
капітального ремонту Зміївського ліцею № 1 ім. З.К.Слюсаренка;
- розпочато ремонт у їдальнях 4 навчальних закладів, в 3 з яких роботи
завершені;
- у 6 закладах освіти замінено вікна на енергозберігаючі

металопластикові;
- придбано блочно-модульну котельню, шкільний автобус, шкільні меблі,
килими, дошки, спортивний інвентар, технологічне обладнання та посуд для
закладів загальної середньої освіти та дошкільних підрозділів закладів
загальної середньої освіти загальною вартістю 4 473,514 тис. грн.
Загалом у 2018 році було проведено капітальні та поточні ремонти в
закладах освіти району на суму понад 20 млн. грн. з обласного, районного та
місцевих бюджетів.
Діти пільгових категорій та оздоровлення
Особливу увагу районна державна адміністрація традиційно приділяє
питанню оздоровлення дітей та забезпеченню умов для соціального захисту
кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
Під час проведення літньої оздоровчої кампанії 2018 року різними
формами відпочинку та оздоровлення було охоплено 7068 дітей, що становить
100 % від загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років.
В районі здійснювали роботу 4 заміських оздоровчих заклади та 1
санаторій. На базі 17 шкіл працювали пришкільні табори з денним
перебуванням, відпочинком в яких охоплено 2580 дітей.
Влітку 2018 року за рахунок збільшення коштів з районного бюджету на
оздоровлення дітей було придбано 122 путівки на суму 593,9 тис. грн.
Також оздоровлення дітей Зміївського району було організовано як за
межами району, так і за межами Харківської області. За рахунок коштів
обласного та державного бюджетів район отримав 373 путівки.
На підготовку ПДЗОВ «Біле озеро» до роботи в літній період та
забезпечення харчування дітей у 18 пришкільних таборах з районного бюджету
було виділено 672,5 тис. грн.
Один із важливих напрямків роботи районної державної адміністрації забезпечення умов для соціального захисту кожної дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування.
На обліку в Зміївському районі перебуває 124 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, 66 з яких знаходяться під опікою,
піклуванням громадян, 53 - виховуються в прийомних сім’ях та дитячих
будинках сімейного типу, 5 - в державних дитячих закладах та 11 дітей (8
сімей), що знаходяться в складних життєвих обставинах.
В Зміївському навчально-виховному комплексі № 1 виховується 38 дітей.
Протягом 2018 року з числа вихованців закладу 8 дітей з юридичним статусом
було влаштовано до сімейних форм виховання Харківської області. На сьогодні
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в закладі немає.
В районі функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу та 9 прийомних
сімей, на вихованні в яких перебуває 57 дітей.
В серпні 2018 року дитячий будинок сімейного типу Молчанової І.М., де
виховується 7 прийомних дітей, отримав сучасний житловий будинок у м.
Змієві разом із земельною ділянкою. А наприкінці 2018 року до 2 квартир в смт.
Слобожанське вселені особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, які перебували на квартирному обліку в районі.
Нагадую, що ці житлові об’єкти були придбані за кошти субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам у 2017 році.
У 2017 році наш район став учасником експерименту по запровадженню
послуги патронату над дитиною.
Протягом 2018 року робота була продовжена: в родині патронатного
вихователя перебувала малолітня дитина, яка набула статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування, та передана під опіку громадян
Зміївського району з подальшим усиновленням.
У 2018 році продовжила роботу комісія з питань захисту прав дитини
Зміївської районної державної адміністрації. За результатами її роботи 100
громадян отримали послуги з питань захисту житлових прав дітей, доцільності
позбавлення та поновлення батьківських прав громадян, участі батьків у
вихованні дітей, встановлення чи припинення опіки, піклування, визначення
місця проживання дитини.
Розвиток фізичної культури та спорту
Необхідно зазначити, що одним із важливих завдань розвитку всебічно
розвиненої особистості є формування здорового способу життя молоді.
Зміївський район є центром спортивного життя Харківської області.
В районі працюють 3 дитячо-юнацькі спортивні школи, в яких активно
функціонують секції з боротьби самбо, боксу, тае квон-до, футболу, волейболу,
легкої атлетики, плавання, спортивних танців, козацького двобою. Всього в
спортивних школах займається понад 1500 юних спортсменів.
За останні роки дитячо-юнацькими спортивними школами було виховано
3 майстри спорту, 18 кандидатів в майстри спорту, 2556 спортсменів - масових
розрядів. Підготовку юних спортсменів забезпечують 33 тренери.
В районі активно функціонує районна федерація з футболу, яка залучає до
занять фізичною культурою і спортом дітей, підлітків та доросле населення. В
першості району з футболу беруть участь 15 аматорських команд.
В першості Харківської області щороку беруть участь дві районні
команди: ФК “Енергетик” та ФК “Зміїв”, які є лідерами серед районів області.
Протягом минулого року в районі активно проводилися турніри на Кубок
голови районної державної адміністрації з боксу, тае квон-до, козацького
двобою, футболу, які стали традиційними.
Відбувалися спортивні змагання та районні турніри з волейболу, футзалу,
пляжного волейболу. На території району пройшли ігри XXVII Чемпіонату
України з волейболу 2017-2018 р.р. серед чоловічих команд майстрів, вища ліга.
Команди Зміївського району брали також участь в обласних змаганнях з
різних видів спорту.
Культура
Робота всіх закладів культури спрямовувалась на більш повне
задоволення культурних потреб населення, організацію змістовного дозвілля,
розвиток національно-культурних надбань.

На території району здійснюють свою діяльність 64 заклади культури, з
них: будинки культури і сільські клуби - 23, бібліотеки - 35, дитячі музичні
школи - 3, музеї - 3.
Протягом 2018 року були проведені меморіальні, урочисті, культурномасові заходи, тематичні виставки з нагоди відзначення державних свят,
знаменних та пам’ятних дат району.
У березні 2018 року Зміївщина урочисто відсвяткувала 75-у річницю бою
чехословацького батальйону та радянських воїнів за українське село Соколове.
У святкуванні брало участь багато високоповажних іноземних гостей, серед
яких Надзвичайний і Повноважний посол Чеської Республіки в Україні Радек
Матула, Надзвичайний і Повноважний посол Словацької Республіки в Україні
Юрай Сівачек, міністр оборони Чеської Республіки Карла Шлехтова, мер
Праги-2 Яна Чернохова.
Під час заходів відбулося покладання квітів до Стели загиблих у роки
Другої світової війни жителів с. Соколове, братських могил та Обеліску на
честь загиблих Героїв, військово-історична реконструкція бою чехословацького
батальйону та радянських військ за українське село Соколове та концертнорозважальна програма.
Важливою подією стало також відзначення 75-річниці подвигу гвардійцівширонінців, яке проходило на території Таранівської сільської ради.
Зміївська
районна
державна
адміністрація
взяла
участь
в
широкомасштабному національно-патріотичному проекті “Слава Україні! Героям Слава!”, який проходив за підтримки Міністерства оборони України,
Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України,
Державного комітету телебачення та радіомовлення, літературного конкурсу
“Коронація Слова”. В рамках проекту відбувся перегляд українських
патріотичних фільмів “Салдатики”, “Апостол миру” і “Висота” від молодих
режисерів Андрія Кучмія, Владислава Уса, Коцюби Катерини.
Зміївський район завжди активно і творчо бере участь у заходах обласного
рівня. Так, за участь у Великому Слобожанському ярмарку район отримав
численні нагороди за перемогу у конкурсах, за патріотичний підхід у створенні
натюрморту “Огородня книга рекордів” та активну участь у проведенні
дводенних ярмаркових торгів).
Також митці та народні фольклорні колективи «Журавка» і «Калинонька»
гідно представили Зміївський район на фестивалі «Весілля в Малинівці», який
проходив на території Чугуївського району.
Народний аматорський колектив «Калинонька» взяв участь у фестивалі
пісенно-обрядового фольклору “Сьогодні Купала, завтра Івана” на базі
Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди в с.
Сковородинівка Золочівського району Харківської області.
Окремо необхідно зупинитися на наших пріоритетах та проектах на
наступні роки.
Необхідно зауважити, що останні роки започаткувався проектний підхід
до регіонального розвитку, який полягає в залученні коштів державного

бюджету, міжнародної технічної допомоги та інших джерел для реалізації
проектів.
Зміївська районна державна адміністрація неодноразово приймала участь
у конкурсному відборі інвестиційних програм, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
Так, в 2018 році Зміївською районною державною адміністрацією було
розроблено та подано на участь до конкурсного відбору 3 проекти, які можуть
реалізуватися за рахунок коштів ДФРР у 2019 році, це:
- капітальний ремонт приміщень лікарні для розміщення пологового та
гінекологічного відділень та відділення екстреної медичної допомоги в будівлі
лікарні КЗОЗ «Зміївська центральна районна лікарня»;
- будівництво амбулаторії ЗПСМ з вбудованим житлом для лікаря за
адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Таранівка;
- реконструкція очисних споруд в с. Бірки Зміївського району Харківської
області.
Також у 2019 році буде продовжуватися реалізація проекту “Капітальний
ремонт будівлі Зміївського ліцею №1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.
Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської області, розташованої за
адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Широнінців, 25” за рахунок коштів
ДФРР.
Вже вдруге, як і в минулому році, наприкінці 2018 року в рамках
бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в
регіонах України" були виділені кошти в сумі 1 млн. 820,9 тис. грн. (910,450
тис. грн. - державний бюджет та 910,450 тис. грн. - районний) на реконструкцію
майданчику зі штучним покриттям на території КЗ «Зміївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
ім. І.П.Волка, роботи з якої розпочнуться у 2019 році.
В 2018 році ми заклали міцний фундамент для реалізації пріоритетних
напрямків в подальшому.
Так, було розроблено проектно-кошторисну документацію по наступним
об’єктам:
“Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини з
вбудованим житлом для лікаря в с. Борова по вул. Центральній, 137 Зміївського
району Харківської області”;
“Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини з
вбудованим житлом для лікаря в с. Шелудьківка по вул. Горького, 65 Зміївського
району Харківської області”;
“Капітальний ремонт приміщень лікарні для розміщення пологового та
гінекологічного відділень та відділення екстреної медичної допомоги в будівлі
лікарні КЗОЗ “Зміївська ЦРЛ”;
“Будівництво лікувально-фізкультурного комплексу за адресою: вул.
Пушкарьова, 37, м. Зміїв, Харківська область”;
“Реконструкція очисних споруд в с. Бірки Зміївського району Харківської
області”;

“Капітальний ремонт - розчистка русла річки Сіверський Донець та річки
Мжа в Зміївському районі Харківської області”.
Всі ці об’єкти включені як до Програми економічного і соціального
розвитку Зміївського району так і до Програми економічного і соціального
розвитку Харківської області на 2019 рік.
Ми, в першу чергу, акцентуємо увагу на головних пріоритетах благополуччя і добробут кожного громадянина, забезпечення належного рівня
освіти і культури, соціальних благ, охорони здоров’я, економічного росту.
Перед нами ще багато невирішених проблем, які, сподіваюсь, ми здолаємо.
Бо майбутнє нашого району залежить, передусім, від наших власних з Вами
зусиль та волі до всебічного розвитку, загального добробуту та національної
злагоди.

