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 Звітуючи сьогодні про виконання Програми соціально-економічного 

розвитку нашого району на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради                                     

від 30 січня 2018 року, та про здійснення делегованих повноважень, хочу 

зазначити, що у минулому році зусилля районної державної адміністрації, 

органів місцевого самоврядування, керівників підприємств та організацій  

району спрямовувались на реалізацію завдань щодо сталого економічного 

зростання, поліпшення життєвого рівня населення, покращення соціального 

захисту його найменш забезпечених верств та виконання завдань, передбачених 

Програмою соціально-економічного розвитку Балаклійського району на       

2018 рік. 

 Підводячи підсумки соціально-економічного розвитку району                       

у 2018 році, можна сказати, що в основних галузях економіки та соціальної 

сфери були досягнуті  позитивні результати і цьому сприяла ініційована 

Президентом України Петром Порошенком реформа децентралізації, яка 

дозволила мати реальний фінансовий ресурс для вирішення проблем, які          

не вирішувались десятиліттями. 

 У минулому році збережені позитивні темпи росту обсягів реалізації  

промислової продукції. 

За січень-листопад 2018 року промисловими підприємствами району 

реалізовано продукції на суму 42,9 млрд. грн., що складає 25,3% у 

загальному обсязі реалізованої продукції по області, і за цим показником 

район посідає  перше місце серед районів області. У порівнянні з 2017 роком 

обсяги реалізованої продукції збільшилися   на 2,4%. 

За 2018 рік видобуток газу склав 8703,0 млн. м3, конденсату –                                 

120,6 тис. тонн, виробництво цементу -  815,1 тис. тонн, будівельних сумішей –                         

81,5 тис. тонн.  
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           У поточному році, незважаючи на складні погодні умови, в 

аграрному секторі району отримано добрі результати. По 

сільськогосподарських підприємствах району валовий збір зерна в заліковій 

вазі склав 136,3 тис. тонн, цукрового буряку - 13,0 тис. тонн, соняшнику - 76,1 

тис. тонн.  При цьому середня урожайність зернових культур склала 31,0 ц/га, 

цукрового буряку -          283,0 ц/га, соняшнику - 23,7 ц/га.   

 Урожайність кукурудзи на зерно збільшилась у 2,8 рази, соняшнику -      

на 25,7%, цукрового буряка - на 7,0%. 

Закладено основи під урожай 2019 року. Сільськогосподарськими 

підприємствами району посіяно 33,4 тис. га озимих культур, в тому числі                     

32,0 тис. га озимої пшениці, 970 га озимого жита, 361 га озимого ячменю.         

За даними проведеного моніторингу стану посівів озимих культур, сходів                            

по сільськогосподарських підприємствах району отримано на площі                           

33,4 тис. га, що становить 100% до плану. В доброму стані посіви озимих 

культур знаходяться на площі 14,4 тис. га, що становить 43%. В задовільному 

стані знаходяться 14,5 тис. га озимих культур або 43%. Слабкі та зріджені 

знаходяться на площі 4,9 тис. га, що складає 14% до отриманих сходів. 

Сільськогосподарськими підприємствами під осінній комплекс робіт було 

закуплено 4,7 тис. тонн мінеральних добрив, які використано при проведенні 

осіннього комплексу робіт. 

 Валове виробництво м’яса великої рогатої худоби склало 641 тонну,     

м’яса свиней - 36 тонни, птиці - 20613 тонн. За 2018 рік виробництво молока 

склало 9994 тонни. Продуктивність дійної середи в середньому по району 

склала 5202 кг на одну корову. 

 По сільськогосподарських підприємствах району за минулий рік 

середньодобові прирости великої рогатої худоби склали 510 гр, свиней - 347 гр. 

Хочу зазначити, що у вересні минулого року розпочало роботу                        

ТОВ «Птахокомплекс Морозівка Агро», де задіяно 10 приміщень для 

утримання 300 тис. голів птиці. При цьому створено додаткові робочі місця. 

Виробництво м’яса птиці за рік складе понад 4 тис. тонн. 
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Підприємствами району продовжувалася  робота по оновленню машинно-

тракторного парку. За 2018 рік господарствами району придбано 

сільськогосподарської техніки на суму 17,4 млн. гривень. 

Середньомісячний рівень заробітної плати одного штатного працівника за 

2018 рік у сільському господарстві підвищився у порівнянні з попереднім 

роком на 25,4 %  і склав  6398 грн. 

На даний час проведено 100% розрахунки за оренду земельних паїв за 2018 

рік. Власникам переданих в оренду земельних ділянок (паїв) виплачено 

орендної плати на суму 128,9 млн. грн.  

Середній розмір орендної плати від грошовій вартості орендованої землі 

по Балаклійському району склав 6,4% і в подальшому цей показник буде 

зростати.                                                                              

У минулому році  намітилась позитивна тенденція щодо збільшення 

кількості суб’єктів малого та середнього бізнесу. Так, у порівнянні з 

попереднім роком кількість суб’єктів підприємницької діяльності - юридичних 

осіб збільшилась  на 9,8%, суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб 

-  на 2,5%.  Станом на 1 січня  сектор підприємництва та малого бізнесу району 

налічує 201 зареєстровану юридичну особу та 2126 фізичних осіб, зайнятих  

індивідуальною трудовою діяльністю. 

Від суб’єктів підприємницької діяльності надходження до бюджету                  

у порівнянні з 2017 роком збільшилися  на 14,1% і склали 19,0 млн. грн. 

За статистичними даними, за січень-вересень 2018 року підприємствами 

району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно капітальних інвестицій                  

в обсязі 188,2 млн. грн., що більше у порівнянні з відповідним періодом 

попереднього року на 17%. 

        Район  продовжував  приймати активну участь в обласному конкурсі     

міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє». В 

рамках цього конкурсу переможцями визначено 12 міні-проектів, проведено 

ремонтних робіт на 12 об’єктах на загальну суму 3,2 млн. грн. за рахунок 

коштів обласного, місцевого бюджетів та внесків конкурсантів.  
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 В рамках співпраці з Німецькою урядовою організацією GIZ по 

реалізації проекту «Розвиток соціальної інфраструктури України» впроваджено 

ряд проектів на загальну суму 5,5 млн. грн.                                                                                

Позитивною виглядає статистика щодо введення в експлуатацію житла                  

у 2018 році. Так, за минулий рік введено житла загальною площею                                          

4,3 тис. кв. м, що більше ніж у попередньому році майже в  2  рази. 

У районі було забезпечено в повному обсязі потреби населення                        

та народного господарства   у вантажних та пасажирських перевезеннях. 

За 2018 рік з районного бюджету профінансовано перевезення пільгового 

контингенту в сумі 1,0 млн. грн., що більше у порівнянні з попереднім роком в 

2,1 рази. 

Утримання автомобільних доріг загального користування району 

здійснювалось філією "Балаклійський райавтодор" у межах виділеного 

фінансування, на що було витрачено  21,2  млн. грн., що на 3,6% більше у 

порівнянні з попереднім роком.  

 Значна увага приділена відновленню доріг загального користування 

району.  

З районного бюджету були виділені кошти в сумі 4,3 млн. грн.  на 

поточний середній ремонт автодороги державного значення «Шевченкове – 

Балаклія – Первомайський - Кегичівка» та 4,8 млн. грн. на експлуатаційне 

утримання (ямковий ремонт) автодоріг загального користування місцевого 

значення. 

З обласного дорожнього фонду виділено 13,8 млн. грн. на поточний 

середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення району. 

 За рахунок різних джерел фінансування виконано ремонт доріг 

комунальної власності в населених пунктах району на суму 35,1 млн. грн.,          

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 9,1 млн. грн., коштів 

районного бюджету – 7,2 млн. грн.,  місцевих бюджетів – 14,0 млн. грн. та                        

АТ «Укргазвидобування» -  4,8 млн. грн. 
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У порівнянні з попереднім роком обсяг фінансування ремонту доріг 

комунальної власності збільшився  в   1,8 рази. 

Районною державною адміністрацією проводилась відповідна  робота 

щодо виконання делегованих повноважень по управлінню комунальним 

майном.  

 Постійно аналізувалась робота підприємств спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського  району та керівникам 

цих підприємств  надавались  рекомендації щодо покращання фінансово-

економічної діяльності. 

У минулому році  районними комунальними підприємствами було  

забезпечено надання споживачам сталих та якісних послуг з тепло-, 

водопостачання, водовідведення, утримання житлових будинків, 

прибудинкових територій та вивезення твердих побутових відходів. 

Для забезпечення сталої роботи районних комунальних підприємств                      

з  районного бюджету у 2018 році була виділена фінансова підтримка                              

на безповоротній основі та на поповнення їх статутних фондів на загальну суму           

10,9 млн. грн., у тому числі КП «Балаклійський водоканал» -                                 

3,5 млн. грн., КП БРР «Балаклійські теплові мережі» - 5,3 млн. грн.,                    

КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс»  -  2,1  млн. грн. 

З метою недопущення підвищення тарифів на послуги з водопостачання та 

водовідведення, зняття соціальної напруги серед населення, КП «Балаклійський 

водоканал» з районного бюджету була надана фінансова підтримка на 

погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 

підприємства  у сумі понад  2,0 млн. грн., погашення заборгованості за спожиту 

електроенергію  у сумі 200,0 тис. грн. та на придбання матеріалів для 

проведення поточних  ремонтів аварійних ділянок водопровідних                               

та каналізаційних мереж  - 1,3 млн. грн. 

У зв’язку з невідповідністю тарифів на послуги з централізованого 

теплопостачання фактичним витратам на виробництво цих послуг,                              

КП БРР «Балаклійські теплові мережі» з районного бюджету була надана 
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фінансова підтримка на безповоротній основі на виплату заробітної плати 

працівникам підприємства  у сумі 500,0 тис. грн. Крім цього, з метою 

зменшення фінансового навантаження на мешканців  багатоквартирних 

будинків, які користуються послугами з централізованого теплопостачання,                 

з районного бюджету була надана фінансова підтримка комунальному 

підприємству у сумі 4,7 млн. грн.  на виготовлення проектно-кошторисної 

документації  та  встановлення теплових лічильників на багатоквартирних 

житлових будинках м. Балаклія. 

У минулому році значна увага була приділена  також  благоустрою 

територій, у  зв’язку з чим з районного бюджету було виділено на поповнення 

статутного фонду  КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» у сумі                            

1,3 млн. грн.   для придбання трактора  МТЗ,  навантажувального обладнання, 

ковша, відвалу   до трактора,  2 одиниць піскорозкидувального обладнання на 

автомобіль ЗІЛ.  

Також цьому комунальному підприємству була  надана фінансова 

підтримка на придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду 

комунальної власності  та погашення заборгованості за спожиту електричну 

енергію в сумі 517,0 тис. грн., що дозволило у минулому році не підвищувати  

тарифи на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій                              

у м. Балаклія. 

З метою утримання доріг і вулиць м. Балаклія в зимовий період                             

у належному стані, з районного бюджету виділена фінансова підтримка                       

КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» на підготовку автотранспортної 

техніки до зими  у сумі 120,0 тис. грн. 

Хочу зазначити, що як на державному, так і на місцевому рівні 

приділяється значна увага  вирішенню проблемних питань в галузі 

житлово-комунального господарства, про що свідчить збільшення обсягів 

капітальних вкладень. 
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Так, якщо у 2016 році на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт 

об’єктів житлово-комунального господарства, безповоротну фінансову 

допомогу комунальним підприємствам на придбання матеріалів, обладнання, 

механізмів тощо було виділено за рахунок різних джерел фінансування                                    

26,6 млн. грн., то в 2017 році - 54,9 млн. грн., а в 2018 році - понад                                         

130,0  млн. грн.  

У минулому році, за сприянням голови Харківської обласної державної 

адміністрації Юлії Світличної, на будівництво, реконструкцію, капітальний  

ремонт об’єктів житлово-комунального господарства нашого району було 

виділено 19,8  млн. грн., що більше  у порівнянні з 2017 роком в 5,6 рази,                         

а з 2016 роком - в 7,8 рази. І я впевнений, що в подальшому ці обсяги 

фінансування будуть зростати. 

 Збільшення обсягів капітальних вкладень  дозволило вирішити низку 

проблемних питань в галузі житлово-комунального господарства. 

Зокрема, у минулому році за рахунок коштів обласного бюджету 

проведено реконструкцію водоводу від насосної станції другого підйому 

водозабору м. Балаклія до пл. Ростовцева, капітальний ремонт системи                  

водозабезпечення в смт Савинці, будівництво вуличного освітлення                                

з встановленням енергозберігаючих ламп в смт Савинці,  реконструкцію 

підвідного водопроводу  в селищі П’ятигірське,  розпочато будівництво 

системи водозабезпечення селища Андріївка. За рахунок коштів обласного, 

районного та місцевих бюджетів виконані капітальні ремонти покрівель                     

23 житлових будинків в м. Балаклія, селищах Донець, Андріївка, Савинці                               

та с. П’ятигірське.  

         У зв’язку з тим, що котельня в смт Донець  використовується  на 30% 

своєї потужності, знаходиться в аварійному стані  та не в змозі забезпечити в 

повній мірі теплопостачання всіх споживачів, вирішено протягом                

2018-2019 років  здійснити переведення багатоквартирних житлових будинків 

та об’єктів соціальної сфери в селищі на індивідуальне опалення. 
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 У минулому році проведено великий комплекс робіт по реконструкції 

систем газопостачання 28 багатоповерхових житлових будинків, збудовано 

(підсилено)  1,5 км підземних газопроводів низького тиску та  котельню з 

тепловими мережами для опалення Донецької ЗОШ  № 1. 

На переведення багатоквартирних житлових будинків та об’єктів 

соціальної сфери в смт Донець на індивідуальне опалення з районного бюджету 

були виділені кошти в сумі  20,0 млн. грн. 

У районі було вчасно підготовлено житлово-комунальне 

господарство району до роботи в осінньо-зимовий період, що дозволило 

своєчасно розпочати опалювальний сезон та забезпечити його проходження на 

належному рівні.     

 Значна увага приділена відновленню вуличного освітлення в населених 

пунктах району. Так, на  проведення капітальних ремонтів та відновлення 

вуличного освітлення було використано 5,4 млн. грн., з яких                            

777 тис. грн. кошти обласного бюджету, 1,8 млн. грн. кошти районного 

бюджету та 2,7 млн.  -  місцевих бюджетів. 

   У 9 населених пунктах з’явилися 11 нових, сучасних дитячих 

майданчиків. Вони були придбані за кошти обласного, районного,                                     

місцевих бюджетів  та позабюджетні кошти. 

Що стосується питання виконання бюджету Балаклійського району. 

За підсумками 2018 року до загального фонду зведеного бюджету району 

надійшло 484,6 млн. грн. податків та зборів або 108,0% до затвердженого 

плану.  

 Дохідна частина загального фонду перевиконана по всіх  25 місцевих 

радах району.  

Зберігається загальна позитивна динаміка надходжень доходів загального 

фонду місцевих бюджетів району - проти  2017 року надходження збільшилися 

на 168,2  млн. грн. або на 53,1%.  
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Збільшення надходжень доходів переважно обумовлено зарахуванням до 

загального фонду місцевих бюджетів з 1 січня 2018 року рентної плати за 

користування надрами для видобування природного газу та газового 

конденсату. 

Видатки місцевих бюджетів за  2018 рік склали 1 млрд. 182,3 млн. грн.,                                     

з них по загальному фонду – 892,1 млн. грн., спеціальному фонду –                                     

290,2 млн. грн. При цьому видатки загального фонду місцевих бюджетів зросли  

у порівнянні з попереднім роком на 4,8%, а по спеціальному фонду місцевих 

бюджетів на 89,0%.  

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 1 січня 2019 року у районі відсутня  заборгованість з виплати 

заробітної плати працівникам бюджетних установ району, проведені своєчасні 

розрахунки за отримані товари, виконані роботи та послуги. 

Коротко зупинюсь на питаннях, пов'язаних з ринком праці району.                             

Станом на 1 січня 2019 року на обліку в районній  службі  зайнятості 

перебувало 1663 безробітних особи, що на 12 чоловік менше, ніж на аналогічну 

дату минулого року. Рівень безробіття залишився на рівні попереднього року і  

склав 3,3%. Навантаження на 1 вільне місце зменшилось на 5% і склало                       

55 чоловік, кількість працевлаштованих збільшилась на 6%.  

У районі було забезпечено стабільне зростання рівня середньомісячної 

заробітної плати. За статистичними даними, середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника по району за III квартал 2018 року складає                                  

10035 грн., що до відповідного періоду попереднього року становить  115,5%,  

до середнього рівня по області - 127%. За рівнем середньомісячної заробітної 

плати район займає 2 місце по області. 
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Станом  на 1 січня  2019 року середній розмір пенсії  по району склав 

2590  грн. 

Протягом  2018 року діяльність  соціального захисту населення  була 

спрямована на досягнення основної мети впроваджуваних Урядом реформ 

у сфері соціального захисту населення, зокрема формування сучасної системи 

захисту прав та інтересів усіх соціальних груп на основі міжнародних норм та 

європейських стандартів.  

Станом на 1 січня 2019 року в районі проживає 19803 особи, які мають 

право на пільги.  За  2018 рік за рахунок субвенції з Державного бюджету 

профінансовано оплату житлово-комунальних послуг на суму                            

15686,1 тис. грн. 

З районного бюджету здійснювалися платежі по компенсуванню витрат на 

послуги зв’язку ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ” на загальну суму 848,2 тис. грн.,  

відшкодування по пільгових перевезеннях на  маршрутних автобусах склали 

1000,0 тис. грн. Рішенням районної ради від 12 червня 2018 року передбачено 

пільгове перевезення пенсіонерів за віком, ветеранів праці та дітей війни на 

приміських автобусних маршрутах загального користування Балаклійського 

району з 1 липня 2018 року по талонах.  

Відшкодування втрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті за звітний період склали  210,9 тис. грн.  

В районі проживає 822 громадянина, постраждалих від наслідків аварії на 

ЧАЕС. За звітний період 2018 року для виплати всіх видів компенсацій 

вищезазначеній категорії громадян з державного бюджету виділено                              

1,8 млн. грн. 

За рахунок коштів державного бюджету  пройшли оздоровлення                              

42 громадянина з числа постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. 

З метою впровадження системи забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації осіб з інвалідністю  з державного бюджету виділено                     

3,4 млн. грн., які були направленні на поліпшення  фізичного стану  людей                    

з обмеженими можливостями.  
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В  2018 році за рахунок коштів  державного бюджету, обласного  бюджету  

санаторно-курортне оздоровлення отримали учасники антитерористичної 

операції, ветерани війни, особи інвалідністю, учасники ліквідації аварії на 

ЧАЕС. 

За звітний період за рахунок коштів районного бюджету                                       

370 малозахищеним    громадянам    району    виділена   матеріальна допомога 

на загальну суму 331,5 тис. грн., 15 багатодітних родин отримали матеріальну 

допомогу до навчального року в сумі 17,5 тис.грн.  

Постійно надається матеріальна допомога  з районного бюджету особам 

пільгових категорій -  членам сімей загиблих учасників АТО,  членам сімей 

загиблих в Афганістані, учасникам бойових дій, ветеранам війни та праці, 

учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС,  дітям-сиротам. Учасники Другої світової 

війни,  діти-сироти та багатодітні родини  забезпечуються продуктовими  

наборами до  9 Травня та до Новорічних свят. 

Балаклійський районний територіальний центр соціального 

обслуговування надає якісні послуги особам, які потребують допомоги  у 

вирішенні побутових питань. На надомному обслуговуванні  перебуває                    

1195 осіб, соціально-побутові послуги отримують 2217 пенсіонерів.                            

В розпорядженні Центру є спеціалізований транспортний засіб для перевезення 

осіб з обмеженими фізичними можливостями. В зв’язку з цим впроваджена  

транспортна послуга особам з інвалідністю – візочникам по  перевезенню їх до 

об'єктів соціальної інфраструктури та інших організацій за заявками. 

Постійно  проводиться робота по  залученню  малозабезпечених верств 

населення до оформлення субсидій. З 1 травня суттєво змінився порядок  

надання субсидій, що вплинуло на кількість домогосподарств, охоплених 

вказаним видом  державної соціальної допомоги. 

За  2018 рік  призначено  субсидії на оплату житлово-комунальних послуг  

14211 сім’ям. Сума нарахованих субсидій за 12 місяців 2018 року становить 

140,6 млн. грн.  
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 Заборгованість по виплаті всіх видів державних соціальних допомог за 

минулий рік відсутня. 

 Станом на 1 січня 2019 року на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває                          

405 учасників бойових дій АТО, з яких 150 чол. військовослужбовці – 

працівники військової частини А-1352, 188 чол. – учасники бойових дій з числа 

демобілізованих та 60 чол. – інші збройні формування;  7 осіб з інвалідністю 

внаслідок  участі в проведенні АТО.  

 Цій категорій пільговиків приділяється особлива увага. За 2018 рік                     

з  районного бюджету всього виплачено матеріальну допомогу                                  

20 демобілізованим учасникам антитерористичної операції на загальну суму 

27,5 тис. грн., проліковано  демобілізованих учасників антитерористичної 

операції: амбулаторно – 56 осіб, стаціонарно – 17 осіб. Послуги із 

зубопротезування отримали 10 учасників антитерористичної операції. 

Так звані "путівки вихідного дня" отримали 12 постраждалих учасників 

антитерористичної операції разом зі своїми сім’ями,  всього оздоровлено 50 

осіб. Трьох чоловік було направлено на проходження психологічної 

реабілітації.  

 Послуги з професійного навчання за професією водій транспортного засобу в 

Балаклійському учбово-спортивному центрі Товариства сприяння обороні 

України отримали 14 учасників бойових дій АТО.  

За рахунок коштів районного бюджету особі з інвалідністю внаслідок 

війни  гр. Сміхурі Ю.В. проведений капітальний ремонт однокімнатної 

квартири на суму  174,3 тис. грн. 

За рахунок районного бюджету та позабюджетних коштів в червні                     

2018 року були проведені ремонтні роботи  опалювальної системи в будинку, 

який належить батькам загиблого учасника антитерористичної операції                          

гр. Чигринова Д.В. 
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Не залишаються поза увагою і ветерани Другої світової війни.  Районною 

державною адміністрацією, виконавчими  комітетами органів місцевого 

самоврядування їм надається всіляка  допомога і підтримка. Тісна взаємодія з 

районною ветеранською організацією сприяє     підвищенню рівня соціального 

захисту  ветеранів війни та праці. До дня пам'яті та примирення, Дня перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні  ветерани вшановуються  наданням 

благодійної допомоги,  забезпеченням продуктовими наборами, проведенням 

благодійних обідів. 

З районного бюджету були виділені кошти  в сумі 147,2 тис. грн.  для 

проведення капітального ремонту однокімнатної  квартири особі з інвалідністю 

внаслідок  війни 3 групи Уделько Тамарі Трифонівні, мешканці м. Балаклія.  

 З районного бюджету виділялись кошти для придбання до Новорічних та 

Різдвяних свят новорічних подарунків - наборів кондитерських виробів дітям -

інвалідам, дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, 

багатодітним сім"ям, дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям 

учасників бойових дій АТО та локальних війн; та на придбання  продуктових 

наборів  дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, 

багатодітним родинам. 

 На території району зареєстровані та діють Балаклійська районна 

організація ветеранів України,  Балаклійська районна організація   “Спілка  

Чорнобиль  України”  та районна організація “Балаклійське районне об’єднання 

ветеранів антитерористичної операції”. Дані  організації отримують   фінансову   

підтримку з районного бюджету, також їм надається всебічна допомога                                            

у забезпеченні їх необхідними   приміщеннями та обладнанням для роботи.   

На   2018    рік   з   районного бюджету   на статутну   діяльність   

громадських   організацій виділено: районній організації ветеранів    України – 

199,9 тис. грн.,   районній   Спілці ветеранів Афганістану – 91,3 тис. грн.,  

районній   організації “Спілка Чорнобиль України” –68,4 тис. грн., районній 

організації “Балаклійське районне об’єднання  ветеранів антитерористичної   

операції”  - 90,8 тис.грн.  
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У минулому році продовжувалася робота щодо покращення матеріально-

технічної бази бюджетних закладів, створення умов для досягнення якісно 

нового рівня освіти, культури та медичного обслуговування громадян. 

В освітній галузі 2018 рік став роком реалізації нового Закону 

України «Про освіту» та  Концепції Нової української школи. 

З цією метою змінено організацію простору  46 класів для  737 учнів 

перших класів.  

Усі кабінети перших класів обладнано комп’ютерною технікою, придбано 

фліпчарти, сучасні меблі, роздатковий та дидактичний матеріал, облаштовано 

зони відпочинку. 

На новий освітній простір для закладів освіти району в рамках 

запровадження Нової української школи залучено із різних джерел 

фінансування понад 6,0 млн. грн. 

З 01 вересня 2018 року розпочав роботу Савинський ліцей, який 

визначено опорним закладом. Для оновлення його матеріальної бази 

використано понад 10,0 млн. грн. Здійснено ремонт даху, санітарних кімнат, 

замінено віконні та дверні блоки, облаштовано медіатеку, придбано сучасні 

кабінети біології, фізики, хімії та математики.  

За результатами 2017/2018 навчального року ми маємо 19 медалістів,                 

26 переможців всеукраїнських, обласних предметних олімпіад, 7 учнів стали 

призерами Міжнародних конкурсів, 17 - конкурсу-захисту Малої академії наук.  

Поетапно створюються додаткові місця у закладах освіти для дітей 

дошкільного віку.  Протягом 2018 року відкрито 2 дошкільних підрозділи на    

20 місць у Бригадирівському та Залиманському ліцеях. 

Протягом року проведено заходи щодо створення умов, організації 

освітнього  простору для навчання дітей з особливими освітніми потребами.                 

У районі працює 11 інклюзивних класів. Балаклійський район першим в області 

створив інклюзивно-ресурсний центр (кошти районного бюджету 1,2 млн. грн.), 

облаштовано 2 ресурсні кімнати (Донецька ЗОШ № 1 та Балаклійська          

ЗОШ № 2). 
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Розпочато модернізацію шкільних бібліотек шляхом створення сучасного 

освітнього простору для навчання та спілкування учнів – медіатеку, які діють 

на базі двох  закладів освіти (Балаклійська ЗОШ № 2, Савинський ліцей). 

За кошти районного бюджету протягом року організовано здійснювався 

підвіз учнів та педагогічних працівників до місць навчання, харчування 

вихованців та учнів, проведено оздоровчу кампанію. 

На підготовку навчальних закладів до роботи в 2018-2019 навчальному 

році та в осінньо-зимовий період 2018-2019 років на проведення реконструкцій, 

капітальних та  поточних  ремонтів, зміцнення матеріально-технічної бази з 

обласного, районного та місцевих бюджетів виділено понад 37 мільйонів  

гривень. 

Проведено капітальні ремонти по заміні дерев’яних вікон на 

енергозберігаючі металопластикові в 7 навчальних закладах. Виконано ремонт 

спортивної та актової зали у Балаклійській ЗОШ № 2.  Здійснено 

реконструкцію спортивних майданчиків у Балаклійській ЗОШ І-ІІІ ступенів                  

№ 1 ім. О.А. Тризни та Балаклійському НВК,  капітальні ремонти покрівель                

у Веселівській  та П’ятигірській ЗОШ, санітарних кімнат у Савинському та 

Залиманському  ліцеях. 

За кошти районного бюджету  в сумі 5,5 млн. грн. проведено  будівництво 

блочно-модульної котельні у Донецькій ЗОШ  № 1. 

За кошти обласного та районного  бюджетів проведено капітальний 

ремонт покрівлі у Балаклійській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.А. Тризни  та 

реконструкцію будівлі Балаклійського ДНЗ № 1 з улаштуванням 

індивідуального теплового пункту. 

На виконання районної Програми модернізації матеріально-технічної 

бази закладів освіти придбано за кошти районного та місцевих бюджетів  

технологічне обладнання для харчоблоків, шкільні меблі,  мультимедійне 

обладнання, спортивний інвентар, засоби пожежогасіння, матеріали для 

проведення поточних ремонтів приміщень, на що  залучено  понад 8 мільйонів  

гривень. 
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 Що стосується галузі охорони здоров’я, то у 2018 році, як і в попередніх 

роках, продовжувалось освоєння коштів, направлених на покращання 

матеріально-технічної бази підрозділів медичних закладів району, на створення 

сприятливих умов для надання доступної, різнопланової, якісної та своєчасної 

медичної допомоги мешканцям району.  

       З метою забезпечення рівного доступу всіх мешканців району до медичних 

послуг та територіального наближення підрозділів надання первинної медичної 

допомоги до місця їх проживання було прийнято рішення про розміщення 

нових амбулаторій в селищі Нафтовиків та селищі Лагері. 

 У березні 2018 року в селищі Нафтовиків розпочала роботу сучасна 

амбулаторія загальною площею 194,4 кв.м. з необхідним набором кабінетів та 

приміщень, оснащена новим медичним обладнанням та меблями. Для 

забезпечення її функціонування у 2018 році з районного бюджету залучено                

1,5 млн. грн. 

 У минулому році розпочаті роботи по реконструкції частини будівлі по вул. 

Перемоги, 100 м. Балаклія під амбулаторію загальної практики-сімейної 

медицини з денним стаціонаром та аптечним  закладом. На проведення 

ремонту, закупівлю меблів і обладнання у 2018 році використано                               

1,8 млн. грн. Сьогодні виконуються внутрішні ремонтно-оздоблювальні роботи, 

які планується завершити  у першому кварталі 2019 року.  

 Близяться до завершення роботи по капітальному ремонту двоповерхової 

будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини смт Донець, де буде  

здійснюватись прийом пацієнтів сімейними лікарями, лікарями педіатрами та 

спеціалістами вузького профілю. На здійснення ремонтних робіт, які 

розпочалися у 2018 році, були залучені  кошти обласного та районного 

бюджетів. Загальна сума витрат становить 6,8 млн. грн., з них  на придбання  

меблів, обладнання та оргтехніки виділено 813 тис. грн. Завершення робіт 

заплановано на березень 2019 року.  

 



 17 

На залишились без уваги і сільські підрозділи медицини. Для виконання 

поточного ремонту приміщень ФАПу с. Борщівка, ФАПу  с. Крючки, частини 

приміщень ФАПу с. Норцівка, оновлення медичного обладнання, придбання 

медичних та офісних меблів  для ФАПу с. Слобожанське використано                       

400,0 тис. грн. 

З метою забезпечення своєчасності надання медичної допомоги, особливо у 

сільській місцевості, за кошти районного бюджету в сумі 1,7 млн. грн. 

здійснено придбання 5 автомобілів та комплектуючого обладнання для 

амбулаторій загальної практики-сімейної медицини села Вербівка, селищ 

Донець,  Андріївка,  Савинці та амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини  № 2 м. Балаклія, яка забезпечує медичне обслуговування дитячого 

населення району. 

 У 2018 році значний обсяг ремонтних  робіт виконано у поліклінічному 

відділенні м. Балаклія. Капітально відремонтовані 2 пасажирські ліфти, 

виконаний ремонт коридору та окремих приміщень 5-го поверху, оновлені 

фасад та ганки будівлі. 

Створені належні умови праці та додержані вимоги для сучасних методів 

лікування  у відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії. Придбані 4 

медичні консолі з поворотним плечем, 5 моніторів пацієнта, медичні та офісні 

меблі на загальну суму 1,8 млн. грн. 

На при кінці 2018 року у діагностичному відділенні лікарні завершений 

ремонт кабінетів та допоміжних приміщень. 

 На виконання робіт у зазначених  відділеннях лікарні, придбання 

медичного обладнання (стаціонарний цифровий рентгенівський апарат                                   

на 3 робочих місця, зварювальний високочастотний електрокоагулятор, 2 

ультрафіолетові камери, 10 аквадистиляторів,  3  пральні  машини)  з районного 

бюджету направлено 10,2 млн. грн. 

 Загальний обсяг коштів, залучених з різних рівнів бюджету на зміцнення 

матеріально-технічної бази лікувальних закладів району в 2018 році, склав                    

32,1 млн. грн. 
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Слід відзначити, що в цьому році розпочалось реформування системи 

фінансування медичної галузі, в результаті якого у 2018 році  медичні заклади 

району отримали статус комунальних некомерційних підприємств. 

 Забезпечення сімейних лікарів та середнього медичного персоналу 

первинної ланки комп’ютерною технікою та транспортом було одним із умов 

початку реформування системи охорони здоров’я. За кошти сільських та  

районного бюджетів  в сумі 866 тис. грн. придбані 25 ноутбуків,                               

28 багатофункціональних пристроїв, забезпечено підключення медичних 

підрозділів до мережі Інтернет та функціонування інформаційної медичної 

системи.  

 З квітня 2018 року розпочалась кампанія по вибору сімейного лікаря. Понад 

70 відсотків  мешканців району  здійснили вільний вибір лікаря первинної 

медичної ланки для  забезпечення можливості отримання своєчасної, якісної 

медичної допомоги.  

 На виконання Урядової програми «Доступні ліки», метою якої є повне чи 

часткове відшкодування вартості лікарських засобів для амбулаторного 

лікування  серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ рівня та 

бронхіальної астми, для поліпшення стану здоров’я мешканців району  

використана субвенція з державного бюджету в сумі 2,5  млн. грн.  

 Важливим напрямком реформування є розвиток системи охорони здоров’я 

у сільській місцевості, створення нової інфраструктури, що забезпечила                        

б комфортні умови та отримання якісних медичних послуг. 

 Відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 

року  № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості" для Харківської області виділені кошти на 

будівництво  30 нових амбулаторій, у тому числі 2 - на території 

Балаклійського району. 

 

 



 19 

 За кошти субвенції з державного бюджету та співфінансування з обласного 

бюджету з жовтня 2018 року в районі ведуться будівельні роботи по 

спорудженню нових амбулаторій загальної практики-сімейної медицини                      

з житлом для лікарів з застосуванням енергозберігаючих технологій в                      

сел. Савинці  на 3 сімейних лікаря  та сел. Веселе на 1 сімейного лікаря.  

Впродовж 2018 року освоєно 8,7 млн. грн. субвенції державного бюджету                              

та 1,5 млн. грн. коштів обласного бюджету. 

 У 2019 році продовжуються будівельно-монтажні роботи. На черзі – 

зовнішнє та внутрішнє опорядження будівель, роботи по благоустрою 

прилеглої території. Для забезпечення нових амбулаторій медичними та 

офісними меблями, медичним обладнанням та інструментарієм з районного  

бюджету виділені кошти в сумі 1,2 млн. грн.  та розпочата тендерна процедура 

по закупівлі меблів та обладнання. 

Що стосується розвитку сфери культури в районі. 

Робота закладів культури спрямовувалась на збереження самобутніх 

традицій та культурно-історичних цінностей українського народу, збереження 

культурно-духовної спадщини, створення умов для творчої активності 

громадян, формування в Україні громадянського суспільства європейського 

рівня.  Підтвердженням тому стала перемога у обласному огляді-конкурсі 

аматорів народного мистецтва Харківської області «Слобожанські передзвони», 

Балаклійський район посів І місце.  

У центрі уваги знаходилися  питання поліпшення матеріально-технічного 

стану закладів культури, проведення ремонтних робіт та покращення умов для 

роботи аматорських колективів. Завдяки цьому, в районі працює 140 клубних 

формувань, до яких залучено понад 3,5 тис. учасників, силами яких протягом 

року проведено понад 3 тис. масових культурно-мистецьких заходів. 

Всього на проведення капітальних ремонтів в закладах культури району 

витрачено 11,2 млн. грн.; на поточні ремонти - 590 тис. грн.; на поліпшення 

матеріально – технічної бази – 4,2 млн. грн.; ремонт опалювальних систем на 

суму  623,0  тис. грн. 
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 Одним із важливих заходів стало проведення реконструкції Петрівського 

сільського Будинку культури, будівлі 1936 року, яка до того жодного разу 

капітально не ремонтувалась, загальна вартість робіт становила -                              

4019,9 тис.грн., в тому числі з районного бюджету виділено 2570,4 тис.грн.                  

На сьогодні на завершальному етапі знаходиться проведення робіт                                    

з капітального ремонту Пришибського сільського клубу, загальна вартість яких 

становить 4,2 млн. грн. За рахунок коштів районного та місцевих бюджетів 

здійснено капітальні ремонти дахів будівель  Балаклійського районного 

Будинку культури та Волобуївського сільського клубу, капітальний ремонт по 

заміні вікон та дверей Савинської та Донецької дитячих музичних шкіл, 

виконано капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж та ганку 

Вишнівського сільського клубу, завершено капітальний ремонт системи 

опалення Яковенківського сільського клубу, капітально відремонтовано 

приміщення Асіївського сільського Будинку культури, Шебелинського, 

Протопопівського та  Міловського сільських клубів. Оновлюються глядацькі 

зали, придбаються меблі та сценічні костюми, збільшується кількість творчих 

колективів та масових заходів. 

У районі традиційно приділялася увага розвитку олімпійських та 

неолімпійських видів спорту, проводилися спортивно-масові та фізкультурно-

оздоровчі заходи серед  усіх верств населення.  

Зважаючи на те, що сфера "фізична культура та спорт" останні роки 

отримала значне фінансування з районного бюджету на сьогодні 

спостерігаються покращення матеріально-технічної бази закладів.  

 Минулого року спортсмени Балаклійщини отримали власний транспорт. 

За кошти районного бюджету в сумі 854 тис. грн. було придбано автобус РУТА 

для поїздок на змагання. Для якісної підготовки футбольного поля стадіону 

«Вимпел» до обласних та районних змагань придбано сучасний міні-трактор 

вартістю 115,7 тис. грн. На придбання інвентаря та проведення спортивних 

заходів виділено 841 тис. грн. 
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Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи мають змогу приймати 

участь у більшій кількості змагань, що в свою чергу призводить до завоювання 

більшої кількості нагород на міжнародному, всеукраїнському та обласному 

рівнях. Як приклад стрімкий розвиток дівочого футболу в районі. 

 За підсумками 2018 року Балаклійський район вперше за 20 років посів 1 

місце  в обласній Спартакіаді серед районів області, міст обласного значення та 

об’єднаних територіальних громад, яка проходила з 12 видів спорту.  

 Минулого року на території району збудовано та встановлено 10 

спортивних майданчиків із синтетичним покриттям, тренажерним та 

гімнастичним обладнанням на суму 5,3 млн. грн.  

 В рамках обласного конкурсу розвитку територіальних громад              

"Разом в майбутнє" в с. Мілова реалізовано проект "Спортивна громада - 

майбутнє нації". За кошти обласного, місцевого бюджетів та внеску 

конкурсантів облаштовано футбольне поле, баскетбольний і волейбольний 

майданчики, встановлено роздягальні для запасних гравців, паркан, урни.    

У минулому році в районі продовжувала реалізовуватись державна 

політика стосовно дітей, молоді, сім’ї та жінок. 

Продовжував функціонувати Балаклійський центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей, де упродовж 2018 року отримали комплекс реабілітаційних 

послуг 46 вихованців. 

 У районі налічується 7 прийомних сімей, у яких виховується 7 дітей та     

2 особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування; 3 дитячих 

будинки сімейного типу,  в яких виховується 15 дітей та 1 особа з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування; в сім’ях опікунів (піклувальників) 

виховується 82 дитини; на території району мешкає 65 усиновлених дітей.  

У  районі успішно проведена оздоровча кампанія. При цьому значна увага 

була приділена оздоровленню дітей пільгових категорій. 

На оздоровчу кампанію з районного бюджету було виділено                          

2,4 млн. грн. 
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   За період оздоровчої кампанії дітей та підлітків у 2018 році всіма формами 

оздоровлення та відпочинку було охоплено 8001 дитину, з них 6206 дітей 

пільгових категорій, на що з різних джерел фінансування використано                                  

16,3 млн. грн.  

Організаційна діяльність. 

Відповідно до Закону України “Про державну службу”, актів 

Національного агентства України з питань державної служби та інших 

законодавчих і нормативних актів, які передбачають підвищення ефективності 

та посилення ролі державної служби, в районній державній адміністрації 

впродовж 2018 року проводилася робота з персоналом, яка була спрямована на 

реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добору 

персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців, документальне 

оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення. 

У звітному році здійснення основних повноважень, передбачених Законом 

України “Про місцеві державні адміністрації” забезпечували 8 структурних 

підрозділів апарату та 13 самостійних структурних підрозділів районної 

державної адміністрації (4 управління,   7 відділів, 1 сектор та 1 служба). 

Гранична чисельність Балаклійської районної державної адміністрації 

станом на   01 січня 2019 року становить 174 штатні одиниці: 

- апарат районної державної адміністрації - 37 штатних одиниць, із яких 4 

посади керівних працівників районної державної адміністрації на яких не 

розповсюджується дія Закону України “Про державну службу”, 24 посади 

державної служби та 9 інші посади; 

- структурні підрозділи районної державної адміністрації – 137 штатних 

одиниць, із яких 124 посади державної служби та 13 посад працівників, які 

виконують функції з обслуговування. 
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Фактично в районній державній адміністрації станом на 01 січня 

поточного року працюють 153 особи, із яких 4 керівні особи районної 

державної адміністрації на яких не поширюється дія Закону України “Про 

державну службу”, 131 державний службовець та 18 працівників посади яких 

не відносяться до посад державної служби. 

Районною державною адміністрацією проводилась відповідна робота щодо 

заміщення вакантних посад професійно підготовленими працівниками з 

дотриманням вимог діючого законодавства відносно вступу на державну 

службу та її проходження. 

У звітному році на посади державної служби призначено 26 осіб, з них за 

результатами конкурсного відбору 19 осіб та 7 осіб – за переведенням. 

Всі державні службовці районної державної адміністрації мають вищу 

освіту та постійно підвищують рівень своїх професійних знань, особистісних 

компетенцій, навичок шляхом самоосвіти, участі у різноманітних галузевих 

тренінгах, тематичних короткострокових семінарах з підвищення кваліфікації 

державних службовців за планами-графіками підвищення кваліфікації 

(регіональна та обласна програми), участі у  I турі Всеукраїнського конкурсу 

“Кращий державний службовець”. 

Так, з метою реалізації норм Закону України “Про державну службу” в 

частині підвищення ефективності і компетентності державних службовців у 

звітному році на базі Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України підвищив кваліфікацію 41 державний службовець. Впродовж 2018 

року прийняли участь у різних тематичних заходах з підвищення кваліфікації 

69 державних службовців за різними категоріями посад. 

Серед працюючих керівних працівників і державних службовців районної 

державної адміністрації 7 магістрів державного управління та 13 магістрів 

державної служби.  

 



 24 

Продовжують навчання в магістратурі Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України зі спеціальності “Публічне управління та 

адміністрування” 5 державних службовців районної державної адміністрації. 

Відповідний кадровий потенціал Балаклійської районної державної 

адміністрації дозволяє ефективно здійснювати повноваження, передбачені 

Законом України    “Про місцеві державні адміністрації”, виконувати покладені 

на них обов’язки, проводити роботу відкрито та гласно, в тому числі 

висвітлюючи її результативність на офіційному  веб-сайті районної державної 

адміністрації, а також в засобах масової інформації району. 

Такими є основні підсумки виконання Програми соціально-економічного 

розвитку району   на   2018 рік. 

У поточному році буде продовжена робота щодо забезпечення сталого 

та динамічного соціально-економічного розвитку району.  

Основним пріоритетним завданням, яке ставить Президент України 

Петро Порошенко та голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія 

Світлична, є підвищення добробуту та рівня життя наших людей. Тому нам  

необхідно працювати над підвищенням рівня заробітної плати в сільському 

господарстві, в медицині та в інших галузях, де її рівень на сьогодні 

залишається ще низьким. 

Хочу сказати, що на сьогодні зроблено дуже багато в галузі  освіти, 

виконані великі обсяги ремонтних робіт і на сьогодні нам необхідно працювати 

над питанням надання якісних освітніх послуг, підготовкою 

конкурентоспроможного випускника, створення  належних умов для  навчання 

та виховання учнів. 

З метою охоплення дітей дошкільного віку якісною освітою, а особливо 

дітей сільської місцевості, буде продовжена робота щодо  відкриття на базі 

закладів загальної середньої освіти району дошкільних підрозділів.                     

У поточному році стоїть завдання створити дошкільний підрозділ в 

Яковенківській  школі.  
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Також буде продовжена робота щодо впровадження заходів з 

енергозбереження в навчальних закладах району. В Андріївських 

загальноосвітніх школах № 1 та № 2, в Донецькій ЗОШ № 1 та  Балаклійському 

НВК буде продовжено роботу щодо заміни дерев’яних вікон та дверей на 

енергозберігаючі металопластикові. 

 Що стосується галузі охорони здоров’я, то одним із пріоритетів є 

створення  належних умов праці медичних працівників та умов перебування 

хворих в закладах охорони здоров’я. 

 У поточному році планується відремонтувати терапевтичне відділення 

Балаклійської центральної клінічної районної лікарні, закінчити реконструкцію 

будівель амбулаторій смт Донець та № 3 м. Балаклія, виконати будівництво 

«блок-модуля» під фельдшерсько-акушерський пункт в с. Новоселівка                          

та закінчити  поточний ремонт приміщень ФАПу с. Норцівка.  

Також планується ввести в експлуатацію  амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини в сел. Савинці та сел. Веселе. З районного бюджету виділені 

кошти в сумі 1,2 млн. грн.  та розпочаті тендерні процедури по закупівлі для 

цих амбулаторій меблів і обладнання. 

У планах 2019 року оновлення парку автомобілів для підрозділів 

первинної медичної ланки. 

  Одним із пріоритетних завдань залишається покращення кадрового 

забезпечення медичних закладів, і в першу чергу, це стосується сільських 

структурних підрозділів первинної ланки. 

 Також необхідно прискорити роботу щодо підписання декларацій 

населенням району з сімейними лікарями та лікарями-педіатрами, забезпечити 

своєчасне виконання заходів, передбачених на 2019 рік, які стосуються процесу 

реформування медичної галузі. 

 У галузі культури.  

 За останні три роки ми змінили ситуацію в цій галузі на краще. Проведено 

великі обсяги ремонтних робіт, відновлюємо системи опалення в закладах   

культури і цю роботу ми продовжимо і в поточному році. 
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 Зокрема, планується завершити капітальний ремонт Пришибського 

сільського клубу, здійснити капітальний ремонт Чепільського сільського клубу 

та даху Балаклійської дитячої музичної школи.  

 У галузі культури і спорту буде продовжена робота щодо будівництва 

багатофункціональних майданчиків  із синтетичним покриттям в населених 

пунктах району. 

 У планах цього року будівництво багатофункціональних майданчиків із 

синтетичним покриттям у с. Вербівка за рахунок коштів державного та 

місцевого бюджетів та в с. Мілова за рахунок коштів місцевого бюджету. 

 Також  буде продовжена робота щодо підтримки  команд ігрових видів 

спорту. 

 У галузі житлово-комунального господарства основним пріоритетним 

завданням залишається  надання споживачам сталих та якісних послуг. 

 У цьому році буде продовжена робота щодо проведення ремонтів 

житлових будинків і, в першу чергу, покрівель та під’їздів цих будинків.  

 У водопровідно-каналізаційному господарстві -  забезпечення споживачів 

якісними послугами з централізованого водопостачання. 

 У поточному році продовжимо роботу по будівництву системи 

водозабезпечення  та  розвідувально-експлуатаційної свердловини в                                 

смт Андріївка, що дозволить забезпечити споживачів  селища якісною питною 

водою. Також планується виконати капітальний ремонт кільцюючого 

водопроводу в смт Савинці, продовжити реконструкцію водоводу від насосної 

станції другого підйому водозабору м. Балаклія до пл. Ростовцева. 

 З метою забезпечення споживачів смт Донець сталими та якісними 

послугами з теплопостачання у поточному році стоїть пріоритетне завдання 

завершити роботу щодо переведення багатоквартирних житлових будинків та 

об’єктів соціальної сфери в селищі на індивідуальне опалення. 
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 Також планується завершити роботу щодо обладнання  багатоквартирних 

житлових будинків у м. Балаклія приладами обліку споживання теплової 

енергії, що дозволить зменшити фінансове навантаження на мешканців цих 

будинків, які користуються послугами з централізованого теплопостачання. 

 У поточному році буде продовжена робота щодо відновлення вуличного 

освітлення в населених пунктах району, проведення ремонтів комунальних 

доріг та автодоріг загального користування району. 

На завершення хочу наголосити, що головна мета нашої з вами роботи – 

це  покращання добробуту населення,  що можливе лише за умови  

скоординованої та ефективної роботи районної державної адміністрації, 

депутатського корпусу району, органів місцевого самоврядування та 

керівництва підприємств, установ та організацій району. У зв’язку з цим, 

запрошую всіх причетних  до плідної співпраці  у виконанні зазначених 

завдань. 

 

Дякую за увагу! 

 

     


