
 

 

Публічний звіт 

голови Куп'янської районної державної адміністрації 

Ситника Миколи Миколайовича за 2018 рік 

 

У 2018 році районна державна адміністрація спрямовувала свою діяльність 

на забезпечення виконання Конституції і законів України, законодавчих актів 

Президента та Кабінету Міністрів України, делегованих районною радою 

повноважень, вирішення питань розвитку господарського комплексу та 

поліпшення добробуту населення. 

Відзначу, що райдержадміністрація будує відносини з органами місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян виключно на засадах законності, 

співпраці, відкритості та спільної роботи на благо району. 

Робота щодо реалізації делегованих повноважень постійно знаходила своє 

відображення в розпорядженнях голови районної державної адміністрації, 

висвітлювалася на засіданнях колегії районної державної адміністрації та 

нарадах із залученням керівників структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, сільських голів, представників підприємств, установ та 

організацій, що діють на території району. 

З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності району основні дії 

влади зосереджені на організації виконання завдань і заходів Програми 

соціально-економічного розвитку району, впровадженні визначених пріоритетів 

роботи райдержадміністрації. Особлива увага у 2018 році приділялася питанням 

належного функціонування галузі житлово-комунального господарства, 

проведення капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери, покращення 

матеріально-технічної бази закладів освіти та культури, ремонту доріг, 

забезпечення сталої роботи підприємств, установ та організацій району, 

агропромислового комплексу та наповнення бюджетів усіх рівнів, а також  

забезпечення соціального захисту населення, розширення сфери надання 

адміністративних послуг та підвищення їх якості,  закріплення позитивних 

тенденцій розвитку.      
 

Районна державна адміністрація приділяє значну увагу питанням 

вдосконалення організації роботи зі зверненнями громадян, поліпшенню умов 

реалізації конституційного права громадян на особисте звернення до органів 

державної влади, місцевого самоврядування, організації розгляду порушених у 

зверненнях питань, підвищенню відповідальності керівників органів виконавчої 

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

розв’язанням проблем, які спричиняють такі скарги. 

У 2018 році до Куп’янської райдержадміністрації надійшло та 

зареєстровано 619 звернень громадян. В порівнянні з відповідним періодом 

2017 року загальна кількість звернень дещо зменшилася (88 %). В більшій 

кількості звернень, які зареєстровані за звітний період, порушувалися питання 

соціального захисту (47 %), питання комунального господарства (17 %),  

питання аграрної політики і земельних відносин (12 %), транспорту і зв'язку    

(8 %),  екології (5 %), житлової політики (3 %). У  меншій  кількості  в  звітному  
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періоді  порушувалися  питання  молоді, фізичної культури і спорту, освіти, 

праці і заробітної плати, культури та культурної спадщини, охорони здоров'я, 

забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, діяльності 

органів місцевого самоврядування, діяльності місцевих органів виконавчої 

влади та інше. 

Здебільшого зверталися громадяни для отримання матеріальної допомоги, 

також громадян хвилювало нарахування оплати за спожитий природний газ, 

електроенергію та послуги теплопостачання, установлення газових лічильників, 

відновлення газо- та електропостачання, питання перевезення населення, 

ліквідації стихійних сміттєзвалищ, питання отримання земельних ділянок у 

приватну власність, отримання житла та інше.  

В районній державній адміністрації особлива увага приділяється 

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

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні 

сім'ї, одинокі матері, інші громадяни, які потребують соціального захисту та 

підтримки. 

Минулого року надано матеріальну допомогу 234 заявникам - мешканцям 

Куп'янського району, які опинилися в скрутному становищі, на суму 218,9 тис. 

грн., а також 23 мешканцям району, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, на суму 46,0 тис. грн. 

 

Враховуючи широкий спектр власних та делегованих районною радою 

повноважень, розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх 

реалізації, районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами 

послідовно і наполегливо вживалися заходи, спрямовані на виконання  

Програми економічного і соціального розвитку Куп'янського району. 

 

Сільське господарство 
В Куп’янському районі сільськогосподарська галузь розвивається стабільно 

за рахунок застосування інтенсивних та ресурсо-зберігаючих технологій, 

вирішальною залишається зернова галузь. На території Куп’янського району 

знаходиться в обробітку 73,9 тис. га ріллі, з них 55,1 тис. га, або 74% - у 

користуванні сільгосппідприємств різних форм власності, 18,8 тис. га – 

фізичних осіб-підприємців та особистих селянських  господарств. Провідними 

галузями розвитку агропромислового комплексу на Куп’янщині є рослинництво 

та тваринництво. Рослинництвом в районі займається 79 сільськогосподарських 

підприємств, з них 58 фермерських господарств та 21 господарство інших форм 

власності.   

Основну частку посівних площ традиційно займають культури зернової 

групи (27,9 тис. га, або 51 %).  Серед технічних культур найбільш популярними 

є олійні: соняшник, соя та озимий ріпак. Технічні культури займають               

18,3 тис. га, або 33%. 

У 2018 році на Куп’янщині отримано 83,3 тис. т зерна, середня 

урожайність склала 29,9 ц/га. Незважаючи на негативний вплив природно-

кліматичних умов (посуха, підвищений температурний режим, недостатня 

кількість опадів), у районі вдалося зібрати значний урожай пізніх культур.  
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Високі показники в галузі рослинництва мають такі господарства, як: ТОВ 

«Садагроінвест», ФГ Коньшина В.Д.,ТОВ «СП Агротон», ФГ Коньшина Р.В.             

У 2018 році вони отримали врожай понад 50 ц/га зернових культур. 

На відміну від ранніх зернових культур, отримано урожайність кукурудзи 

на зерно по району – 41,6 ц/га, що на 15,0 ц/га більше, ніж у минулому році. 

Отримано вал – 20,6 тис. тонн. Урожайність кукурудзи на зерно в межах                    

65 – 85 ц/га у господарствах: ТОВ «Садагроінвест», ТОВ «Воля», ТОВ 

«Пальмєра», ФГ Коньшина В.Д., ФГ Коньшина Р.В.  

За останні 10 років отримано найвищий валовий збір соняшнику, а саме 

40,4 тис. тонн при урожайності – 24,6 ц/га. Індекс виробництва продукції 

рослинництва по Куп’янському району за 2018 рік склав 101 %.  

Під урожай 2019 року посіяно озимих культур 19,4 тис. га, в тому числі на 

зерно 18,9 тис. га при завданні 17,2 тис. га. В поточному році також посіяно   

909 га озимого ріпаку. Посів проведено високоврожайними та інтенсивними 

сортами, високоякісним насінням. Для посіву придбано 196 тонн насіння еліти 

озимих культур, закуплено та внесено 1,9 тис. тонн мінеральних добрив. 

Галузь тваринництва в районі представлена 8 сільськогосподарськими 

підприємствами: 5 сільськогосподарських підприємств займаються молочним 

скотарством, 3 сільгосппідприємства – свинарством; 2 господарства займаються 

птахівництвом.  

У господарствах району станом на 01.01.2019 року налічується 5385 голів 

великої рогатої худоби, в тому числі 2044 голів корів, 16,3 тис. голів свиней, 

21,4 тис. голів птиці. 

За 2018 рік вирощено худоби та птиці у живій вазі в обсязі 3306 тонн, що 

складає 114% до 2017 року. Позитивна тенденція збережена по всіх видах 

сільськогосподарських тварин та птиці. Середньодобові прирости великої 

рогатої худоби за 2018 рік склали 651 г, що на 6% більше від рівня минулого 

року; середньодобові прирости свиней – 617 г, що на 11 г більше, ніж                    

у 2017 році. Незважаючи на те, що грубих кормів, зокрема сіна та сінажу, 

заготовлено у 2018 році менше, ніж у 2017 році на 45% та 84% відповідно, 

завдяки впровадженню передових технологій у кормовиробництві та годівлі 

худоби було досягнуто позитивної тенденції. Валове виробництво молока в 

районі склало 17,1 тис. тонн, що на 4% більше, ніж у 2017 році. Середній надій 

молока на 1 корову по середньому поголів’ю складає 8447 кг, що на 2 % більше, 

ніж у 2017 році.  

Високий рівень продуктивності та висока якість молока досягнута завдяки 

новітнім технологіям утримання великої рогатої худоби, збалансованому типу 

годівлі, використанню якісного обладнання з охолодження молока. В 

господарствах застосовуються сучасні методи зберігання та приготування 

кормів. Використовується технологія однотипної круглорічної годівлі корів з 

використанням повного набору відповідної техніки. 

Докорінне поліпшення продовольчого забезпечення населення Куп’янщини 

високоякісними продуктами харчування власного виробництва здійснюється за 

рахунок виробництва свинини на підприємстві СВК по виробництву яловичини 

та її переробці на підприємстві ВАТ «Куп’янський м’ясокомбінат». До м’ясної 

продукції  уже  другий рік поспіль долучили продукцію рослинництва, для чого  
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впродовж останніх двох років підприємство ТОВ «Воля» було посіяно 5,9 га 

різноманітних овочів. Асортимент продукції складається з 95 найменувань, з 

них 30 найменувань – плодово-овочеві консерви, 10 найменувань – м’ясні 

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

Згідно з основними рейтинговими показниками розвитку галузі 

тваринництва Куп’янський район займає серед 27 районів області: за поголів’ям 

великої рогатої худоби - 5 місце, поголів’ям свиней - 2 місце, валовим 

виробництвом молока - 6 місце, виробництвом м’яса свиней - 3 місце, надоям 

молока на  фуражну корову - 4 місце. Виробництво валової продукції 

тваринництва в сільгосппідприємствах району склало 84,1 млн.грн., що 

становить 108 % до рівня 2017 року. 

Економіка сільськогосподарських підприємств району постійно зростає, 

збільшуються прибутки та відрахування до бюджету різних рівнів. Усе це 

сприяє успішному розв’язанню соціальних проблем на селі. У 2018 році на 

багатьох сільськогосподарських підприємствах підвищився розмір орендної 

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

нарахувань по району складав 5,0 %, в 2017 році – 7,1 %, в 2018 – 8,3 %. Станом 

на 01.01.2019 року в цілому по району нараховано 97,4 млн. грн. орендної плати 

за земельні ділянки, сплачено 97,0 млн. грн., або 99,5 % . Розмір сплаченої 

орендної плати більший, ніж у 2017 році на 22%. 

Зростає заробітна плата працівників сільськогосподарських підприємств 

Куп’янського району, що безпосередньо впливає на зростання доходів місцевих 

бюджетів. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого 

сільгосппідприємств району за 2018 рік склала 6675 грн., що на 21 % більше, 

ніж у 2017 році. Найвищий рівень заробітної плати в господарствах: ФГ 

«Руслан» - 13342 грн., ФГ «Ромашка» - 10318 грн., ФГ «Колос» - 9965 грн., ФГ 

Коньшина Р.В. – 9118 грн., ФГ «Вишневий сад» - 8057 грн. 

З кожним роком нарощуються обсяги закупівлі сільськогосподарської 

техніки: в 2018 році закуплено техніку на суму 84,6 млн.грн., що на 15 % 

більше, ніж у 2017 році. 

Індекс обсягів виробництва валової продукції сільського господарства у 

районі за 2018 рік складає 103 %, в тому числі: індекс виробництва валової 

продукції рослинництва - 101 %, продукції тваринництва – 108,4%. 

 

Бюджет 
Бюджет району за 2018 рік з урахуванням трансфертів  виконаний на 

102,5% - при уточненому плані 241 173,0 тис.грн., надходження склали                

247 313,5 тис.грн. 

Доходи загального фонду виконані в сумі 75500,6 тис.грн., що становить 

110,5% до показників затверджених місцевими радами, або додатково одержано 

7192,3 тис.грн., 

базової дотації надійшло – 10165,8 тис.грн. (100%), 

додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 14751,0 тис.грн. 

(100%); 

освітньої субвенції – 39262,5 тис.грн. (100%), 
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субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій – 2965,6 тис.грн. (100%); 

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 191,2 тис.грн. (65,4%); 

субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа" – 877,0 тис.грн. (97,3%); 

субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих осіб, для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, та осіб, 

які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких 

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 

під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов  - 573,1 тис.грн.( 100%); 

субвенцій на надання соціальних гарантій – 88022,1 тис.грн. (99,5%), 

субвенцій  на утримання об’єктів спільного користування – 4596,2 тис.грн. 

та інших субвенцій між місцевими бюджетами району – 10408,2 тис.грн. 

Районний бюджет виконано на 108,7%, додатково одержано 2921,5 тис.грн.  

Сільські ради району забезпечили виконання плану по доходах загального 

фонду в цілому на 112,3%, додатково одержано 4270,8 тис. грн. 

Видаткова частина бюджету району виконана в межах одержаних доходiв. 

Видатки проводилися відповідно до встановлених бюджетних призначень, 

помісячного розподілу, під фактично зареєстровані розпорядниками коштів 

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

пов’язані із забезпеченням функціонування бюджетних установ. 

Видатки  бюджету району за 2018 рік склали 245396,0 тис. грн., або 97,2% 

до уточненого плану (уточнений плані 252346,4 тис.грн.), недоосвоєно коштів в 

порівнянні з уточненим планом на загальну суму 6950,4 тис.грн.  

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

- оплату праці та нарахування на заробітну плату – 105133,5 тис.грн., або 

42,8% від загального обсягу витрат; 

- оплату спожитих енергоносіїв бюджетною сферою району  -                           

15296,3 тис. грн., або 6,2 % 

- інші невідкладні потреби (харчування, медикаменти)  - 2956,8 тис.грн.  

(1,2 %). 

За рахунок соціальних субвенцій з державного  бюджету, кошти бюджету 

району спрямовано на: надання пільг та житлових субсидій населенню – 

51936,9 тис.грн., надання допомоги сiм"ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм"ям, 

тимчасової допомоги дітям – 26348,0 тис.грн.,  надання  особам, які не мають 

права на пенсію, особам з  iнвалiдністю,  дітям з інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючий особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права 

на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 

групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку – 7676,2 тис.грн.,  на виплату державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, в сім’ях  
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патронатного вихователя – 2061,0 тис.грн. Питома вага цих видатків в 

загальному фонді  складає  35,9%. 

 

Житлово-комунальне господарство району 
Протягом звітного періоду значна увага в районі приділялася забезпеченню 

розвитку сфери житлово-комунального господарства, а саме підвищенню 

ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем та 

підвищенню якості надання житлово-комунальних послуг. 

На постійному контролі знаходяться питання утримання житлового фонду, 

мереж водо-, теплопостачання, ремонту  та утримання вулиць і доріг населених 

пунктів району, благоустрою території району. 

Житловий фонд Куп’янського району представлений 60 багатоповерховими 

будинками загальною площею 70,35 тис.кв.м, з якого у комунальній власності 

знаходиться 38 будинків (63% всього житлового фонду) загальною площею             

47,39 тис.кв.м, де постійно проживають 2,457 тис. мешканців. Також до 

житлового фонду району входить 105,5 км водопровідних мереж, 6,7 км 

каналізаційних мереж, 43 артезіанські свердловини, 9 джерел каптажів,                      

1 водопровідна насосна станція, 2 каналізаційно-насосні станції, 9,27 км 

теплових мереж, 26 опалювальних котелень, що цілком забезпечує потребу 

мешканців району.  

В районі діють чотири житлово-комунальні підприємства, що надають 

житлово-комунальні послуги населенню району, а саме: КП “Військове 

містечко”, Новоосинівське ВУЖКГ, КП “Грушівський сількомунгосп”, 

Петропавлівське КП “Благоустрій”.  

На підготовку багатоквартирного житлового фонду до осінньо-зимового 

періоду 2018-2019 років комунальними підприємствами витрачено                    

165,0 тис.грн. Проведені роботи з підготовки енергетичного господарства, 

ремонту внутрішньобудинкових мереж водопостачання, теплопостачання.  

У 2018 році з місцевого бюджету на підготовку теплового господарства 

виділено 967,6 тис.грн. (відділ освіти, молоді та спорту — 749,6 тис.грн., 

органи місцевого самоврядування — 176,0 тис.грн, Куп’янсько-Шевченківська 

філія КП “ОІТЦ”  — 42,0  тис.грн.). 

Централізованим водопостачанням користується 2846 абонентів в селах              

14 сільських рад. Виконаний поточний ремонт системи водопостачання та 

водовідведення на територіях Осинівської, Кіндрашівської, Лісностінківської, 

Курилівської, Нечволодівської, Грушівської, Пристінської, Кислівської 

сільських рад на суму 356,6 тис.грн. У 2018 році частково виконано 

будівництво системи водопостачання с.Осинове, загальна кошторисна вартість 

робіт -  6 158,9 тис.грн., освоєно протягом 2018 року 3 130,0 тис.грн.  

По території Куп’янського району пролягає мережа доріг загального 

користування, яка становить 489,7 км, у тому числі державного значення                   

- 139,2 км, з них регіонального - 78,7 км, місцевого значення - 350,5 км, з них 

обласних - 18,8 км, районних - 331,7 км.  

За кошти обласного бюджету протягом звітного періоду виконано ремонт 

доріг комунальної власності на загальну суму 2 026,8 тис.грн., а саме: 
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- капітальний ремонт дороги по вул. Степовій с.Нечволодівка -                     

430,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт дороги по вул.Північній с.Петропавлівка -                      

1 045,8 тис.грн.; 

- поточний ремонт дороги по вул.Польовій с.Колісниківка - 190,0 тис.грн.; 

- поточний ремонт дороги по вул. Садовій с.Гусинка - 190,0 тис.грн.; 

- поточний ремонт дороги по вул.Українській с.Просянка - 171,0 тис.грн. 

Протягом 2018 року виконано ремонт доріг місцевого значення на загальну 

суму 14 498,9 тис.грн.,а саме: 

- поточний ремонт автодороги “Моначинівка-Прилютове”                                   

км 8 - км 10+400 м - 5 318,9 тис.грн.; 

- поточний ремонт автодороги “Куп’янськ-Кругляківка”                                   

км 2+700 м - км 20+100 м — 9180,0 тис.грн. 

Протягом 2016-2018 років райдержадміністрацією взятий курс на вуличне 

освітлення населених пунктів району. До 2016 року вуличним освітленням було 

забезпечено 5% населених пунктів. У 2017 році органами місцевого 

самоврядування на освітлення виділені кошти у сумі 1 878,5 тис.грн., що дало 

змогу освітити 25% вулиць населених пунктів. Протягом 2018 року на 

освітлення вулиць освоєні кошти в сумі 1 163,5 тис.грн., що складає 40% від 

загальної кількості вулиць. Робота щодо вуличного освітлення продовжується, 

як одна із пріоритетних. 

Виконано ремонт приміщень соціально-побутового та житлового 

призначення на загальну суму 1 779,0 тис.грн.  

Протягом звітного періоду приділялася значна увага благоустрою територій 

населених пунктів, на дані заходи витрачено 324,7 тис.грн. 

Загалом у сфері житлово-комунального господарства протягом 2018 року 

витрачено 28 924,6 тис.грн. (у 2017 році — 9 790,0 тис.грн.). 
 

Пріоритети розвитку на 2019 рік: 
У 2019 році районна державна адміністрація продовжує роботу щодо 

розвитку територій Куп’янського району за рахунок усіх джерел фінансування. 

Заплановані роботи з будівництва та капітальні ремонти на загальну суму                     

54 344,3 тис.грн. 
Протягом 2019 року заплановано реалізувати наступні заходи: 

- продовження будівництва системи водопостачання с.Осинове 

Куп’янського району, протягом 2019 року потрібно освоїти залишок згідно з 

проектно-кошторисною документацією 4 528,9 тис.грн.; 

- будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини на два 

лікаря з житлом в с.Курилівка, обсяг фінансування 5 592,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт приміщень 1-го і 3-го поверхів районного будинку 

культури, загальна вартість 4 250,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт приміщень спортивної та актової зали сільського 

клубу с.Курилівка-1, обсяг фінансування 6 200,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт покрівлі будівлі кіномережі, загальна вартість                

871,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі відділу освіти, 
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молоді та спорту районної державної адміністрації, загальна вартість                  

2 875,0 тис.грн.; 
- капітальний ремонт фасаду та покрівлі Глушівського дошкільного 

закладу (ясла-садок) “Берізка”, обсяг фінансування 5 960,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх туалетів Курилівського 

ліцею, загальна вартість 1 750,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт по заміні дерев’яних віконних блоків на 

енергозберігаючі металопластикові у Сеньківській загальноосвітній                         

школі І-ІІ ступенів, вартість робіт 800,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт спортивної зали Грушівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів, обсяг фінансування 1 200,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт даху та будівлі інтернату Гусинського ліцею, 

загальна вартість 2 780,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт по заміні дерев'яних віконних блоків на 

енергозберігаючі металопластикові у Кислівській загальноосвітній школі                  

І-ІІІ ступенів на суму 560,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт та проведення заходів з енергозбереження 

(утеплення фасаду та заміна вікон) Петропавлівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів на суму 6300,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт з утеплення фасаду Кругляківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  на суму 2800,0 тис. грн.; 

- капітальний ремонт каналізаційної сиситеми Глушківської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  на суму 800,0 тис.грн.;   

- капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції у с.Курилівка-1 на 

суму 3 500,0 тис.грн. 

Одним із пріоритетних напрямків роботи в 2019 році є вуличне освітлення 

і поточний ремонт дорожнього покриття доріг Куп’янського району.  

У 2019 році заплановано виділити кошти з обласного бюджету в сумі               

15 447,0 тис.грн. на наступні об’єкти: 

- поточний ремонт атодороги «Куп’янськ-Кругляківка» км 3,7 — км 4,7 

(загальна вартість 7447,0 тис.грн.); 

- поточний ремонт автодороги «Моначинівка-Прилютове» км 7,1 — км 8,1  

км 9,8 — км 10,5 (загальна вартість 8 000,0 тис.грн.) 

До обласної програми “Енергія світла на 2019 рік” включені об’єкти  

Куп’янського району на загальну суму 2 090,3 тис.грн., а саме: 

- реконструкція вуличного освітлення в с.Велика Шапківка від ТП-32 по 

вул.Залізничній та частково по вул.Селедцова, загальна вартість 513,0 тис.грн.; 

- реконструкція вуличного освітлення с.Смородьківка від ТП-28 по 

вул.Степовій та частково по вул.Куп’янській, вартість робіт 452,3 тис.грн.; 

- реконструкція вуличного освітлення в с.Подоли від ТП-74 по вул.Красній, 

вартість робіт 1 125,0 тис.грн. 

 

 Стан розвитку малого бізнесу 
Станом на 01 січня 2019 року  в реєстрі фізичних осіб-підприємців району 

знаходиться  794 особи, юридичних осіб — 195. В розрахунку на 10 тисяч осіб 

наявного населення кількість малих підприємств становить 32,9 одиниць. 
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З метою створення сприятливих умов для надання адміністративних 

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

роботу Центр надання адміністративних послуг Куп'янської районної державної 

адміністрації Харківської області. На сьогодні в Центрі надаються послуги: 

видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи діючих об'єктів та реєстрація декларації відповідності матеріально-

технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань 

пожежної безпеки;  державна реєстрація земельних ділянок, внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну 

ділянку, видача документів дозвільного характеру, державна реєстрація прав на 

нерухоме майно, реєстрація фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та 

громадських об'єднань та ін.  

Станом на 01.01.2019 року загальна кількість наданих адміністративних 

послуг склала 8176, а саме: державного агентства земельних ресурсів — 4635, 

державної реєстрації прав на нерухоме майно — 3366, реєстрація фізичних 

осіб-підприємців, юридичних осіб - 165, громадських об'єднань — 1 та надано 9 

послуг дозвільного характеру.   

   

Пенсії 
На обліку  в Куп’янському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду 

України Харківської області по Куп’янському району  станом на  01.01.2019 р. 

перебуває 7,5 тис. одержувачів пенсій та грошової допомоги.  

Протягом січня-грудня 2018 року спеціалістами відділу з призначення 

пенсій було проведено 378 поточних перерахунків, призначено нових пенсій по 

273 пенсійним справам.  В результаті проведених перерахунків середній розмір 

пенсій зменшився до 2245,7 грн., що на 1,5% меньше в порівнянні з 

відповідним періодом минулого року. 

Враховуючи зростання потреби та напруженість у фінансуванні коштів на 

виплату пенсій і допомог, важливим завданням залишається забезпечення 

управлінням виконання планових показників по власних надходженнях та 

повноти відшкодування ПФУ видатків, що фінансуються за рахунок цільових 

фондів та місцевих бюджетів. Доходи управління по Куп’янському об’єднаному 

управлінню Пенсійного фонду взагалі за січень-грудень 2018 року складають 

2416,5 тис. грн., при цьому виконання плану по надходженню страхових внесків 

забезпечено на 115,0%. В умовах зростання обсягів виплати пенсій потребує 

подальшого поліпшення роботи зі скорочення боргів по платежах до 

Пенсійного фонду. Загальна сума боргу по району станом на 01 січня  2019 року 

по страхових внесках складає 213,1  тис. грн., у тому числі недоїмка по внесках 

становить 142,3 тис. грн. Сума дієвого боргу становить 31,7 тис. грн., що 

складає 14,9% від загальної суми. Сума дієвої недоїмки складає 30,4 тис. грн. 

Борг по підприємствах повністю охоплено претензійно – позовною роботою. 

Протягом січня-грудня 2018 року основним завданням було виконання 

вимог, визначених Пенсійним фондом України, Президентом України, 

Верховною радою та Кабінетом Міністрів; робота була спрямована на подальше 

підвищення рівня матеріального забезпечення людей похилого віку, поліпшення 

обслуговування       громадян,       впровадження       Закону       України       “Про  
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загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. 

 

Соціальна сфера 
Питання стану дотримання державних соціальних стандартів та гарантій  в 

оплаті праці знаходиться на постійному контролі та розглядається  на 

засіданнях комісій, апаратних нарадах та засіданнях колегії районної державної 

адміністрації. Результатом роботи є зростання середньомісячної заробітної 

плати працюючих в районі з 5670 грн. у I кварталі до 6949 грн. у IV кварталі 

2018 року.  

На кінець 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати на 

підприємствах району відсутня. 

Станом на 01.01.2019 року у Куп’янському районі укладені та діють                 

83 колективних договори. Колективно-договірним регулюванням охоплено           

2432 чол., або 97,3% працюючих. 

Позитивною є динаміка виділення коштів з місцевих бюджетів на 

проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру за останні  

роки. Так, у 2013 році на ці цілі було використано 225,3 тис. грн., 2014 році - 

293,7 тис. грн., у 2015 році - 344,7 тис. грн., у 2016 році - 453,3 тис. грн., у 2017 

році - 730,0 тис. грн., у 2018 році –  728,7 тис. грн.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року 

№ 1154 (зі змінами) «Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи 

членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб» протягом 

2017 – 2018 років в районі проводилася  потужна інформаційно-роз’яснювальна 

робота серед внутрішньо переміщених осіб і членів малозабезпечених сімей 

про можливість взяти участь у проекті та отримати безвідсоткову фінансову 

допомогу для організації підприємницької діяльності. Учасникам пілотного 

проекту пропонується професійне навчання, безоплатні консультації, сприяння 

у працевлаштуванні, залучення до громадських та інших робіт тимчасового 

характеру. В результаті до участі в пілотному проекті було залучено 16 осіб. 

Протягом звітного періоду в Куп’янському районі створено 236 нових 

робочих місць, що складає 112,4% від річного обсягу, в тому числі 77 - для 

працівників у юридичних осіб, 74 - для працівників у фізичних осіб – 

підприємців та зареєстровано 85 суб’єктів підприємницької діяльності – 

фізичних осіб. Усього на обліку в Куп’янському міськрайцентрі зайнятості з 

урахуванням перехідних з 2017 року перебувало 4555 чол., що шукають роботу, 

мешканців м. Куп'янськ та Куп'янського району. За звітний період 

працевлаштовано 2497 безробітних осіб. В даний час на обліку знаходиться             

557 безробітних. 

Протягом звітного періоду:  

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

було направлено на перепідготовку, профнавчання за професіями, 

зорієнтованими на підприємницьку діяльність, малий бізнес, самозайнятість та 

такими, що користуються попитом на ринку праці; 

- 1155 чол. брали участь в громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру;  

- 11 безробітних отримали фінансову допомогу для зайняття 
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підприємницькою діяльністю за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття; 

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

розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, працевлаштовано 63 особи. 

Рівень безробіття станом на 01 січня 2019 року по м. Куп’янську та 

Куп’янському району становить 1,14%. 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення  Куп’янської 

райдержадміністрації у 2018 році перебувало 7357 осіб різних пільгових 

категорій.  

Протягом 2018 року на відшкодування наданих пільг з оплати житлово-

комунальних послуг з державного бюджету надійшло 2900,0 тис.грн., в тому 

числі 619,7 тис.грн. на погашення заборгованості минулих років та                  

2280,3 тис.грн. по пільгах, призначених  протягом 2018 року. Станом на 

01.01.2019 року має місце заборгованість з оплати пільг на житлово-комунальні 

послуги у сумі 727,5 тис. грн. З початку року пільгою на придбання твердого 

палива та скрапленого газу скористалася 281 особа на загальну суму                      

478,5 тис. грн. Заборгованість з виплати готівкою пільг на придбання  твердого 

палива та скрапленого газу відсутня. 

Відшкодування витрат підприємствам за перевезення пільгових категорій 

громадян та надання пільг з  послуг зв’язку відбувається за рахунок коштів 

місцевих бюджетів. У 2018 році на ці види пільг  було виділено 1194,2 тис. грн., 

що більше на 742,9 тис.грн.  у порівнянні з 2017 роком. 

Системою всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій 

в районі охоплено 6,5 тис. громадян (2,3 тис. чол. та 4,2 тис. чол. відповідно).  

Протягом 2018 року на здійснення програм соціального захисту населення 

в частині фінансування призначених житлових субсидій та всіх видів державної 

соціальної допомоги з державного бюджету надійшло 84643,6 тис. грн (в тому 

числі для фінансування субсидій – 48558,4 тис. грн, державної соціальної 

допомоги –36085,2 тис. грн.). 

Починаючи з 01 вересня 2018 року управлінням праці та соціального 

захисту населення районної державної адміністрації надавалася одноразова 

натуральна допомога “пакунок малюка”. 22 сім’ї, в яких у минулому році 

народилася дитина, отримали таку допомогу. 

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 

проведений автоматичний перерахунок житлової субсидії на опалювальний 

період 2018/2019 років по 3203 особовим справам. Кількість звернень за 

призначенням субсидій на тверде паливо та скраплений газ                                

складає 1141. 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2018                  

№ 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів» проведена 

робота щодо перерахування частини невикористаної субсидії на особові 

рахунки одержувачам житлових субсидій. Станом на 01.01.2019 року                     

1267 громадянам, які подали заяву до управління, здійснена виплата частини 

невикористаної субсидії на загальну суму 775,1 тис. грн. 

 Станом  на  01.01.2019 року має місце кредиторська  заборгованість в сумі  
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17887,7 тис. грн., в тому числі перед такими підприємствами, як                            

ТОВ «Харківгаззбут» у розмірі 17034,9 тис. грн., АТ «Харківобленерго» -              

325,2 тис. грн., КП «Комсервіс» - 53,8 тис. грн., КП «ОІТЦ» - 382,2 тис. грн., 

інші організації – 91,6 тис. грн.. Заборгованість виникла у зв’язку з неповним 

фінансуванням. 

У звітному періоді призначено субсидію на тверде паливо та скраплений 

газ 923 домогосподарствам, сума призначень становить 2820,9 тис. грн. Станом 

на 01.01.2019 року профінансовано 3820,2 тис. грн (у тому числі з урахуванням 

заборгованості за минулі роки, яка складала 999,3 тис. грн). 

Станом на 01.01.2019 року в районі проживає 769 осіб, що тимчасово 

перемістилися з районів проведення антитерористичної операції,  та 99 дітей.   

186 сімей отримують щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються 

з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання. Сума 

нарахування за рік становить 3358,4 тис. грн. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 185           

“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених для виплати 

матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової 

служби ” 22 громадянам призначена та виплачена допомога на загальну суму 

60,9 тис. грн. 

Особлива увага приділяється питанню соціальної підтримки учасників 

АТО та сімей загиблих учасників АТО. 

Станом на 01.01.2019 року на обліку в управлінні праці та соціального 

захисту населення Куп’янської райдержадміністрації перебуває                           

147 військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та             

4 сім’ї загиблих (померлих) учасників АТО. 

З початку року за рахунок коштів районного бюджету надана матеріальна 

допомога 23 особам на загальну суму 46,0 тис. грн. 

Відповідно до заходів обласної комплексної Програми соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції на 2017 – 2018 роки станом на 

01.01.2019 року відпочинок у санаторно-курортних закладах Харківської 

області пройшли терміном на 14 днів – 7 учасників АТО та короткотерміновий 

(путівка вихідного дня) – 4 особи з числа учасників АТО та 1 член сім’ї  

загиблого учасника АТО. 

Всього на проходження у 2018 році відпочинку, в тому числі 

короткотермінового, з обласного бюджету були виділені кошти у сумі             

44,6 тис.грн. 

За рахунок коштів державного бюджету 4 учасника АТО пройшли 

оздоровлення в санаторно-курортних закладах на суму 29,5 тис. грн., 1 учасник 

антитерористичної операції пройшов психологічну реабілітацію на суму                  

8,1 тис. грн. 

У 2018 році управлінням укладені угоди на проходження навчання за 

спеціальністю «водій» за категорією «В» 1 учасника АТО за кошти державного 

бюджету на загальну суму 4,3 тис.грн. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня               

2016  року  №  719  “Питання  забезпечення  житлом  деяких  категорій  осіб, які  
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захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей” 1 члену сім’ї загиблого учасника АТО призначена та 

перерахована на рахунок отримувача грошова компенсація на придбання житла 

у сумі 573,1 тис. грн. Після вибору житла управлінням праці та соціального 

захисту населення районної державної адміністрації буде надано згоду на 

перерахування коштів. 

На виконання  постанови Кабінету Міністрів України  від 18 квітня                 

2018 року № 280 “Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”            

1 учаснику АТО призначена така компенсація у сумі 573,1 тис. грн., кошти не 

профінансовані. 

Напередодні державного свята Дня захисника України були відвідані                  

4 сім’ї загиблих учасників антитерористичної операції, яким вручені продуктові 

набори та надана матеріальна допомога за рахунок коштів районного бюджету 

на суму 20,0 тис. грн. 

У травні 2018 року члену сім’ї загиблого учасника АТО з нагоди його 18-ти 

річчя був вручений подарунок, придбаний за рахунок благодійних внесків, на 

суму 0,7 тис. грн.та надана матеріальна допомога за рахунок коштів районного 

бюджету на суму 1,4 тис.грн.  

До Новорічних та Різдвяних свят 49 дітей учасників АТО отримали солодкі 

подарунки від голови Харківської обласної державної адміністрації                

Світличної Ю.О. Три сім’ї  загиблих воїнів отримали продуктові набори, які 

були придбані за рахунок спонсорських коштів.  

Станом на 01.01.2019 року на обліку в управлінні праці та соціального 

захисту населення районної державної адміністрації перебуває 174 особи, що 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, з них 17 дітей. 

Виплачена компенсація на харчування дорослих, потерпілих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – 219,9 тис. грн., компенсація на оздоровлення – 

17,9 тис. грн. Станом на 01.01.2019 р. заборгованість по виплатах відсутня. 

Протягом 2018 року послугами щодо безкоштовного придбання ліків 

скористалося 134 чол. на загальну суму 72,8 тис. грн., послугами з 

безкоштовного зубопротезування скористалося 4 чол. на загальну суму                   

8,1 тис. грн. Вісім учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та одна 

потерпіла дитина від наслідків аварії на ЧАЕС, у супроводі дорослого пройшли 

оздоровлення в санаторно-курортних закладах. 

До Новорічних свят 14 дітям, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, 

вручені солодощі, які були придбані за рахунок спонсорських коштів на суму 

2,0 тис. грн. 

Станом на 01.01.2019 року в районі проживає 887 осіб з інвалідністю. 

У 2018 році суттєво змінився механізм забезпечення осіб з інвалідністю 

технічними та іншими засобами реабілітації, а саме впроваджено нову систему 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, 

запроваджений адресний підхід до забезпечення ними зазначених осіб та новий 

механізм фінансування за принципом «гроші ходять за людиною», 

використовується    електронний    каталог-класифікатор    з    підбору    засобів  
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реабілітації відповідно до функціональних властивостей виробу та 

індивідуальних потреб особи з інвалідністю, запроваджено виплату компенсації 

вартості за самостійно придбані засоби реабілітації. 

З початку  2018 року 273  особи з інвалідністю забезпечено технічними та 

іншими засобами реабілітації на суму 1325,9 тис.грн. 

30 листопада 2018 року до Міжнародного Дня осіб з інвалідністю 74 дітям 

з інвалідністю вручені солодощі, які були придбані за рахунок спонсорських 

коштів, на суму 6,4 тис.грн. 
 

В районі соціальні послуги по догляду вдома, стаціонарному догляду, 

соціальній адаптації, консультуванню, представництву інтересів та інші послуги 

надає Куп’янський районний територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг). 

Протягом 2018 року загальна кількість осіб, що потребували соціального 

обслуговування та надання різного виду соціальних послуг, складала                       

3069 громадян, або 43% від загальної кількості громадян пенсійного віку 

району. Соціальним обслуговуванням охоплено 100 % цієї категорії громадян. 

Соціальну допомогу безпосередньо вдома в 2018 році отримали                   

953 громадянина похилого віку, що становить 100% від кількості потребуючих 

осіб. Із загальної кількості громадян, які перебувають на обліку у відділенні 

соціальної допомоги вдома, 213 громадян району отримали соціальні послуги за 

плату. 

Одинокі громадяни, які за станом здоров’я не здатні до 

самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, мають право на 

безоплатне отримання соціальних послуг у відділеннях стаціонарного догляду 

для постійного проживання. Станом на 01 січня 2019 року у відділеннях 

стаціонарного догляду в с. Кислівка та в с. Кругляківка перебувало 33 громадян, 

які забезпечені 4-х разовим харчуванням, м’яким, твердим інвентарем, одягом 

та медикаментами. Середня вартість утримання 1 підопічного в місяць                 

у 2018  році складала 8180 грн. Середньодобова вартість харчування 1 особи 

становила 73 грн. 

З метою вирішення проблем та задоволення потреб підопічних 

стаціонарних відділень, які перебувають під опікою держави, у 2018 році було 

проведено ряд заходів щодо покращення умов проживання громадян на 

загальну суму 120,0 тис.грн. 

Працівниками райтерцентру постійно вивчаються потреби громадян в 

наданні та розширенні послуг, їх доступності для соціально незахищених 

верств населення району. 

Протягом 2018 року у відділенні організації надання адресної натуральної 

допомоги отримали соціальні послуги 753 громадянина, з них 357 громадян на 

платній основі. З метою отримання соціальних послуг комплексно та 

безпосередньо за місцем проживання, мультидисциплінарною командою 

відділення обслужено 67 громадян, які отримали одночасно послуги перукаря, 

швачки, послуги по рубці дров, дрібних ремонтів та інформаційні послуги. 

З метою підтримання життєдіяльності та соціальної активності громадян 

похилого   віку   та   інвалідів   району   в   селах   Курилівка-1,  Моначинівка  та  
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Кругляківка діють відділення денного перебування. 1559 пенсіонерів протягом 

2018 року мали можливість поспілкуватися, отримати кваліфіковану 

консультацію з питань соціального захисту, відновити або навчитися вишивати, 

в’язати, готувати та інше. 

Підтримавши ініціативу запровадження інноваційних соціальних послуг, 

протягом 2018 року в «Університеті третього віку» в Курилівському відділенні 

денного перебування слухачами 4-х факультетів стали 87 осіб пенсійного віку. 

Завдяки роботі факультету інформаційних технологій та обладнаній 

відповідно до вимог комп’ютерній кімнаті, пенсіонери мали змогу на практиці 

підвищити інформованість та правову грамотність, вивчити можливості 

комп’ютерної техніки та Інтернету. 

Підвищення якості надання соціальних послуг залишається одним з 

головних завдань райтерцентру. З початку 2018 року на виконання плану заходів 

щодо проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг здійснено                     

2361 опитувань отримувачів соціальних послуг, результати яких розглянуті на 

виробничих нарадах 

 

Освіта 
Освітній потенціал Куп’янського району представлений мережею закладів 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 

У районі забезпечується функціонування 21 закладу освіти, з яких 4 ліцеї, 

1 гімназія, 2 навчально-виховних комплекси, 8 загальноосвітніх шкіл                     

І-ІІІ ступенів та 6 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів, в яких здобувають базову 

та повну середню освіту 1766 учнів. За індивідуальною формою навчається          

40 учнів, які проживають у селах, де кількість учнів у класі становить менше               

5 осіб (у минулому навчальному році 18 учнів). У 7 закладах загальної 

середньої освіти для 18 учнів з особливими освітніми потребами організована 

інклюзивна форма навчання, для 2 учнів з особливими освітніми потребами 

організовано індивідуальне навчання за станом здоров’я. На базі Гусинського 

ліцею учні мають можливість здобувати освіту за заочною формою навчання,              

а на базі Подолянської ЗОШ  І-ІІІ ст. – екстернатну форму навчання. 

Одним із секторів публічних послуг, якими користується населення, 

починаючи з рівня окремої громади, є дошкільна освіта. У 2018 році 

позитивним було зростання потужності закладів дошкільної освіти з 407 до             

507 місць. Збільшена кількість дітей, охоплених дошкільною освітою закладами 

дошкільної освіти з 401 до 462 дітей. Відсоток охоплення дітей віком від            

3 до 6 (7) років закладами дошкільної освіти становив 74% (у 2017 - 64,8%.). 

Середній районний показник чисельності дітей у закладах дошкільної освіти з 

розрахунку на 100 місць зменшився на 1 дитину і становив 98 дітей на                     

100 місцях (середній показник по області – 103 дитини на 100 місцях). 

Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку в районі здійснювали 

6 ДНЗ (Глушківський, Петропавлівський, Кислівський, Курилівський, 

Новоосинівський, Грушівський), 2 НВК (Моначинівський, Нечволодівський),            

3 ліцеї (Гусинський, Кіндрашівський, Лісностінківський), Осинівська гімназія. 

За фактичною мережею у функціонуючих  закладах дошкільної освіти 

збільшено  кількість  вікових  груп  з  21  до  25,  з  них  2  групи  раннього  віку,                      
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23 групи дошкільного віку, в тому числі 3 інклюзивні групи. 

За активної підтримки районної державної адміністрації, районної ради, у 

співпраці з органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю, 

вдалося не лише забезпечити стабільну роботу закладів дошкільної освіти, а й 

зробити реальні кроки щодо модернізації дошкільної ланки.  

 У вересні 2018 року відкриті 4 дошкільні групи на 100 місць у закладах 

загальної середньої освіти (Лісностінківському, Гусинському, Кіндрашівському 

ліцеях та Осинівській гімназії) для 80 дітей за рахунок коштів місцевого 

бюджету. Проведені роботи по облаштуванню приміщень на суму 80,0 тис. грн. 

та придбані меблі для дошкільних підрозділів Осинівської гімназії та 

Кіндрашівського ліцею на загальну суму 50,8 тис. грн. 

 За результатами проведеного обліку дітей віком від 0 до 6 років у районі 

було зареєстровано 1112 дітей, з них 614 дітей дошкільного віку від 3 до 6 (7) 

років, 498 дітей раннього віку. У 2018 році вперше стовідсотково охоплено 

різними формами дошкільної освіти 614 дітей дошкільного віку від 3 до 6 (7) 

років (середній показник охоплення дітей по сільським районам області 

складав 94,7%), вперше черга для влаштування дітей дошкільного віку у 

заклади дошкільної освіти відсутня. 

Позашкільна освіта представлена Куп’янським будинком дитячої та 

юнацької творчості. Всього в БДЮТ охоплено гуртковою роботою 1130 дітей 

(49 гуртків) та 39 гуртків, які працюють на громадських засадах у закладах 

освіти району. Усього охоплено гуртковою роботою 1126 учнів ЗЗСО району 

(100%). На базі закладів освіти функціонують 8 шкільних музеїв. 

100% закладів загальної середньої освіти району забезпечені сучасною 

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

процесу (254 комп’ютери, в середньому 8 учнів на 1 ПК). У навчальних 

закладах району є 34 інтерактивних комплекси. Усі заклади освіти району 

підключені до мережі Internet, мають веб-сторінки. 

На виконання районної Програми «Шкільний автобус» у 2018/2019 

навчальному році організовано 100% підвіз учнів та вчителів району до місця 

навчання та в зворотному напрямку. Парк шкільних автобусів становить                 

8 одиниць. У 2018 році з місцевого бюджету на утримання, поточний та 

капітальний ремонти шкільних автобусів використано 554,2 тис. грн., на 

придбання палива і запчастин – 1810,9 тис. грн. 

Четвертий рік поспіль нарощується фінансування освітньої галузі 

Харківської області. 

За сприяння голови Харківської обласної державної адміністрації 

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

вважає зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, у 2018 році за 

кошти обласного бюджету придбано обладнання та меблі для навчальних 

кабінетів хімії та географії для Лісностінківського та Курилівського ліцеїв  на 

суму 540,0 тис. грн. Крім того, придбано та встановлено: 

- спортивний комплекс з гімнастичним обладнанням для Кругляківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. – 115,0 тис. грн.; 
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- спортивний майданчик з тренажерами для Новоосинівської ЗОШ І-ІІ ст. 

на суму 185,0 тис. грн.; 

- спортивний майданчик з тренажерами для Глушківської ЗОШ І-ІІІ ст. на 

суму 89,8 тис. грн.;  

- дитячі комплекси для Осинівської гімназії та Курилівської ЗОШ І-ІІ ст.  на 

суму 129,0 тис. грн. 

Також за кошти обласного бюджету було проведені наступні роботи: 

- капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі відділу освіти 

Куп’янської райдержадміністрації, в якій розташований КЗ районний 

«Інклюзивно–ресурснний центр» Куп’янської районної ради на суму             

898,9 тис. грн.; 
- капітальний ремонт системи опалення із застосуванням 

енергозберігаючих технологій в Глушківській ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму             

670,7 тис. грн.; 
- реконструкція системи теплопостачання Курилівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Куп'янської районної ради з встановленням котлів на твердому паливі на суму 

600,7 тис. грн.; 
- технічне переоснащення системи теплопостачання Глушківської ЗОШ              

І-ІІІ ступенів з установкою блочно-модульної котельні на твердому паливі на 

суму 2249,7 тис.грн.; 

-  капітальний ремонт приміщень (група №4) Глушківського дошкільного 

закладу (ясла садок) «Берізка» на суму 1 524,0 тис.грн.  

У межах джерел фінансування міні-проектів обласного конкурсу розвитку  

територіальних громад «Разом в майбутнє» у Пристінській ЗОШ І-ІІ ст.  

проведена заміна системи опалення, у Глушківську ЗОШ I-III ст., Кислівську 

ЗОШ I-III ст., Просянську ЗОШ I-II ст., Сеньківську ЗОШ І-ІІ ст. та 

Лісностінківський ліцей придбане комп’ютерне обладнання та мультимедійні 

комплекси, для Кругляківської ЗОШ І-ІІІ ст. придбані шафи на загальну суму 

(обласний та місцевий бюджет) 377,4 тис. грн. 

 У 2018 році стартувала Нова українська школа - ключова реформа 

Міністерства освіти і науки України, головною метою якої є створення школи, у 

якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння 

застосовувати їх у житті. 

 Кожна дитина – неповторна і має від природи унікальні здібності, таланти і 

можливості. Місія нової української школи – допомогти розкрити та розвинути 

здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства - учитель 

- учень - батьки. В основі педагогіки партнерства - спілкування, взаємодія та 

співпраця між учителем, учнем, батьками. 

Вільному розвитку дитини сприяє творче середовище. Таке середовище 

організовано в Новій українській школі. 

Державне фінансування реформи складає майже 1 млрд. грн. На реалізацію 

реформи та виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. 

№ 237 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти “Нова українська школа” з державного бюджету виділено                    

924,2    тис.грн.    для     забезпечення   кабінетів   початкової   школи   меблями,  
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комп’ютерним обладнанням, дидактичними матеріалами та 319,0 тис. грн. 

додатково на комп’ютерне обладнання. 

27 грудня 2018 року у відділі освіти, молоді та спорту Куп’янської районної 

державної адміністрації відбулося урочисте відкриття районного «Інклюзивно-

ресурсного центру Куп’янської районної ради Харківської області», на 

капітальний ремонт приміщення та системи опалення якого з районного 

бюджету було витрачено 1640,6 тис. грн. 

 Районний «Інклюзивно-ресурсний центр» створено з метою охоплення 

дітей з особливими освітніми потребами кваліфікованою підтримкою фахівців у 

тісній співпраці з батьками та педагогічними працівниками закладів дошкільної 

та загальної середньої освіти. 

 Сьогодні в Україні набирає потужних обертів освітня реформа, 

невід’ємною частиною якої є інклюзивна освіта, що передбачає створення 

гідних умов навчання дітей з особливими освітніми потребами. За ініціативою 

та за підтримки Марини Порошенко по всій Україні відкриваються інклюзивно-

ресурсні центри для таких дітей.  

 Завдяки підтримці голови Харківської обласної державної адміністрації 

Юлії Світличної, саме Харківська область є лідером у створенні інклюзивно-

ресурсних центрів. 

 На початок 2018/2019 навчального року у Куп’янському районі в                         

10 закладах освіти створено умови для навчання та розвитку 21 дитини з 

особливими освітніми потребами. Але дана категорія дітей потребує не лише 

створення умов безперешкодного доступу до освіти, а й надання додаткових 

корекційно-розвиткових послуг фахівцями, якими, на жаль, забезпечені не всі 

заклади освіти. У штаті інклюзивно-ресурсного центру працюють фахівці: 

практичний психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог та вчитель-

реабілітолог, які здійснюють інформаційно-просвітницьку, методичну, 

консультаційну допомогу усім учасникам освітнього процесу з питань 

інклюзивного навчання, а також надають корекційно-розвиткові послуги дітям, 

які не охоплені даною роботою у закладах освіти.  

 У центрі обладнано 6 зручних кабінетів з безперешкодним доступом. До 

послуг дітей індивідуальні шафи, сучасні зручні меблі, мультимедійний 

комплекс. Кабінети фахівців - практичного психолога, вчителя-логопеда та 

вчителя-дефектолога оснащені сертифікованим дидактичним матеріалом, 

посібниками  для роботи, обладнанням для пісочної анімації, різноманітним 

ігровим, розвиваючим матеріалом, м’якими куточками для ігор. Кабінет 

лікувальної фізкультури обладнано реабілітаційними брусами, шведською 

стінкою, балансирами, м’якими матами для занять та необхідним спортивним 

інвентарем. З обласного бюджету на оснащення кабінетів центру виділено    

191,2 тис. грн. 

На даний момент займатися в центрі будуть близько 30 дітей району, але в 

подальшому їх кількість буде зростати, адже на послуги спеціалістів 

інклюзивного центру попит значний. Для батьків це дуже велика допомога, 

адже всі батьки мріють про те, щоб їх діти були здорові, розумні, а головне – 

щоб вони були прийняті в суспільстві, бо коли дитина реалізована, вона дійсно 

щаслива. 
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Крім того, у рамках упровадження інклюзивної освіти, у Петропавлівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів облаштовано ресурсну кімнату для дітей з особливими 

освітніми потребами, які займаються з корекційними педагогами за 

індивідуальним планом розвитку. Тут дитина зможе отримати корекційні 

послуги, які нададуть їй можливість у майбутньому відчувати себе більш 

адаптованою. Також у Куп’янському районі створено сучасну бібліотеку. 

Новенькі книжки на полицях, зручні меблі, сучасні ноутбуки та вільний доступ 

до інтернету. Це – нова медіатека, що з’явилась у Курилівському ліцеї. У цій 

кімнаті учні можуть читати енциклопедії, художню літературу, спілкуватися та 

шукати корисну інформацію в інтернеті. Діти кажуть – тепер навчатися буде 

значно цікавіше. На оснащення ресурсної кімнати та медіатеки з області 

надійшло 200,0 тис. грн. 
На поточний ремонт приміщення ресурсної кімнати Петропавлівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів та медіатеки Курилівського ліцею з районного бюджету було 

витрачено 653,0 тис.грн. Для придбання меблів та обладнання для інклюзивно-

ресурсного центру, ресурсної кімнати Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ ст. та 

медіатеки Курилівського ліцею витрачено 350,0 тис. грн.. 

За кошти районного бюджету була виготовлена та відкоригована 

проектно-коштористна документація, необхідна для проведення поточних та 

капітальних ремонтів та ремонтів систем теплопостачання для забезпечення 

сталого функціонування ЗНЗ району. На ці цілі було витрачено 113,5 тис. грн. 

З метою забезпечення протипожежного захисту на проведення заходів 

пожежної безпеки з районного бюджету було витрачено 69,3 тис. грн. 

За рахунок районного бюджету в навчальні заклади району придбано 

господарські товари та оплачено послуги  на загальну суму 230,5 тис. грн. 

Велика увага приділяється розвитку творчих здібностей учнів. У районі 

проводяться олімпіади з навчальних предметів, конкурси, турніри, захисти 

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

академії наук України, фестивалі, спортивні змагання. 

У 2017/2018 навчальному році у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів взяли участь учні 8-ми закладів 

загальної середньої освіти. Переможцями обласного етапу стали 2 учні 

Глушківської і Піщанської ЗОШ І-ІІІ  ступенів. 

У минулому навчальному році 3 учні стали переможцями ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України. Вони нагороджені Дипломами ІІ, ІІІ 

ступенів (Глушківська, Подолянська ЗОШ І-ІІІ ст., Нечволодівський  НВК). 

В обласному етапі конкурсу учнівської творчості учень Курилівської ЗОШ 

І-ІІ ступенів виборов ІІ місце, команда Піщанської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 

зональному фестивалі дружин юних пожежників у номінації «Вікторина» 

посіла І місце, у обласному етапі фестивалю «Лідер року» ІІІ місце посіла 

збірна команда Глушківської та Кругляківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Також учні 

закладів освіти району здобули 35 призових місць в обласних конкурсах, 

виставках, фестивалях дитячої творчості та 6 у спортивних змаганнях. 

Влітку 2018 року на базі закладів загальної середньої освіти працювали             

10  літніх  мовних  груп  з  англійської  мови,  до  яких  було  залучено  174 учні.  
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Другий рік поспіль в Куп’янському районі на базі Піщанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів працювала літня екологічна школа для учнів 7-10-х класів, в якій 

займались 32 учні з 8 закладів загальної середньої освіти Куп’янського району. 

Згідно районної з районною програмою «Обдарована молодь Куп’янщини 

на 2018-2022 роки» 6 учнів - переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України,                    

ІІІ (обласного) етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика, ІІ (Всеукраїнського)  етапу конкурсу екскурсоводів музеїв 

закладів освіти «Край, в якому я живу» та 6 вчителів, які підготували 

переможців, нагороджені одноразовими преміями. 

Найкращих учнів району визначено на районному конкурсі  «Учень року – 

2018». Відповідно до районної Програми «Обдарована молодь Куп’янщини на 

2018-2022 роки» переможцям старшої вікової категорії Сургай Дар’ї 

(Подолянська  ЗОШ І – ІІІ ступенів), Щирому Богдану (Глушківська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів), Оніщенко Софії (Кислівська ЗОШ І-ІІІ ст.) призначено щомісячну 

стипендію голови районної державної адміністрації. 

 

Сім’я, молодь та спорт 
Куп'янський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2018 

році працював над реалізацією державних, обласних та районних Програм, 

направлених на виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; соціальну та 

психологічну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування; соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу; здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки їхніх 

потреб у таких послугах; інформування населення про соціальні послуги, які 

надаються відповідно до законодавства. 

З 01.01.2015 року до компетенції центру належить контроль за цільовим 

використанням допомоги при народження дитини шляхом вибіркового 

обстеження окремих сімей. Протягом 2018 року спеціалістами центру відвідано 

70 сімей, в яких виховується 123 дитини. Під час відвідувань було з’ясовано, що 

кошти державної допомоги при народженні дітей використані за цільовим 

призначенням. 

На обліку районного центру знаходиться 295 сімей, 97 дітей та 1 особа з 

числа внутрішньо переміщених осіб. У ході роботи їм надано 560 послуг. 

Результатами проведення даної роботи є: відновлення документів даним особам, 

налагодження та відновлення соціальних зв’язків, допомога профорієнтації та 

працевлаштування, недопущення виходу дітей із сімей, отримання навичок 

безпечного способу життя, отримання гуманітарної допомоги у вигляді одягу та 

взуття. 

З метою соціальної адаптації демобілізованих військовослужбовців із 

районів  проведення  антитерористичної  операції послугами спеціалістів центру  
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охоплено 143 особи з числа демобілізованих військовослужбовців та їх сімей.  

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді співпрацює з 

Куп'янським МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській 

області з метою надання необхідних соціальних послуг молоді, яка засуджена до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. На обліку центру знаходиться                

77 осіб, яким надано 367 послуг, здійснено 9 спільних виїздів. 

Спеціалісти центру співпрацюють з Харківським обласним соціальним 

гуртожитком та Харківським обласним центром матері та дитини. 

При Куп’янському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді діє 

три спеціалізованих формування: «Соціальна служба підтримки сім’ї», 

«Мобільний консультативний пункт соціальної роботи» та «Школа волонтерів». 

Соціальний супровід сімей, які знаходяться в складних життєвих 

обставинах, здійснюється в рамках роботи «Служби соціальної підтримки 

сімей». Під соціальним супроводом провідного спеціаліста районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2018 році знаходилось 16 сімей                

(в них виховується 42 дитини). В рамках надання соціальної послуги соціального 

супроводу членам сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, було 

надано 462 соціальні послуги відповідно до вимог Державних стандартів 

соціальних послуг. Крім того, з батьками проведено профілактичні бесіди щодо 

підвищення їх виховного потенціалу, відповідальності батьків за життя та 

здоров’я дітей, впливу шкідливих звичок на виховання та розвиток дітей, 

попередження насильства в сім’ї та інші. 

В рамках «Мобільно консультативного пункту соціальної роботи» 

спеціалісти центру проводять профілактичні групові та індивідуальні заходи з 

метою профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі, спрямовані на 

популяризацію здорового способу життя, профілактики попередження 

насильства в сім’ї та злочинності в дитячому середовищі, гендерної рівності, 

толерантного ставлення до ромської національної меншини, попередження 

дискримінації та стигматизації по відношенню до ВІЛ-інфікованих, 

попередження шкідливості вживання наркотичних та психотропних речовин. 

Також була проведена профорієнтаційна робота серед дітей та молоді, яка 

спрямована на вибір професії. У 2018 році проведено 32 групові заходи, якими 

охоплено 812 осіб з числа учнівської, студентської та безробітної молоді та осіб, 

засуджених до покарань без позбавлення волі. Заходи здійснювалися на базі 

Куп’янського міськрайонного центру зайнятості, Куп’янського МРВ філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області, на базі сільських 

рад Куп’янського району, Куп’янського спеціалізованого навчально-виховного 

комплексу, професійно-технічних та навчальних закладів району. Спеціалісти 

проводили відеолекторії, бесіди, тренінги та консультації з даних тем. В рамках 

проведення даної роботи спеціалістами центру розповсюджено інформаційно 

просвітницькі матеріали. 

Під соціальним супроводженням спеціалістів районного центру знаходиться 11 

прийомних сімей та 2 дитячих будинки сімейного типу, де виховується 36 дітей. 

Відповідно до Державного стандарту протягом 2018 року їм надано 768 соціальних 

послуг. Проведено 15 інформаційних заходів в рамках роботи «Мобільно 

консультативний   пункт   соціальної  роботи»  щодо  популяризації  сімейних  форм  
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виховання та створення патронатних сімей. Заходами охоплено 254 особи. 

Спеціалістами центру проводиться робота щодо рекрутування прийомних батьків та 

батьків – вихователів. До центу звернулася 1 сім’я та 1 особа з питань створення 

прийомних сімей. У травні кандидати на створення прийомної сім’ї пройшли 

навчання при Харківському обласному центрі для сім’ї, дітей та молоді. 
 

 Робота служби у справах дітей районної державної адміністрації 

направлена на захист прав та інтересів дітей, які проживають на території 

району. Особлива увага приділяється дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, також дітям, які проживають в складних життєвих 

обставинах. З метою своєчасного виявлення сімей, в яких діти проживають у 

складних життєвих обставинах, на території Куп’янського району за 

ініціативою служби у справах дітей здійснюються спільні комплексні 

профілактичні рейди, в яких беруть участь працівники: поліції; юстиції; відділу 

освіти, молоді та спорту; Куп'янського районного центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, сільських рад. У районі діють програми із захисту прав 

дітей, на виконання заходів яких щорічно виділяються кошти, у тому числі і на 

проведення рейдів. У 2018 році проведено 41 рейд, використано 8 тис.грн.                

За наслідками рейдів 32 батьків попереджено відносно виконання їх обов’язків 

та ініційовано притягнення 27 батьків до адмінвідповідальності. Відвідано                

32 опікунських сім’ї з 47 дітьми; 96 кризових сімей з 242 дітьми; 16 сімей, в 

яких 77 дітей проживають у складних життєвих обставинах; 10 прийомних 

сімей з 24 статусними дітьми та 2 ДБСТ з 11 дітьми. Під час рейдів 3 дітей 

вилучені з місця проживання та влаштовані на обстеження до лікарняного 

закладу. Одночасно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з 

батьками та законними представниками дітей. З метою проведення 

попереджувальної профілактичної та правороз’яснювальної роботи за місцем 

навчання дітей були відвідані всі навчальні заклади району. На території району 

проведені заходи до Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Всесвітнього дня 

дитини, Тижня правової освіти населення, Дня Святого Миколая, в рамках 

Всеукраїнського профілактичного заходу “Урок” та інші.  

Протягом останніх років держава надає перевагу сімейним формам 

виховання дітей (усиновлення, опіка, прийомні сім’ї та дитячі будинки 

сімейного типу). На первинному обліку служби у справах дітей знаходиться 32 

опікунських сім’ї, в яких виховується 41 дитина; 11 прийомних сімей та 2 

дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 36 дітей та продовжує 

перебувати в зв’язку з навчанням 2 особи з числа дітей-сиріт. Сімейні форми 

виховання функціонують якісно та забезпечують найкраще право дітей на 

виховання в сім’ї. 

Станом на 01 січня 2019 року з 67 дітей, які знаходяться на обліку служби, 

сімейними формами виховання охоплено 65 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

Прийомні діти, діти-вихованці, підопічні діти забезпечені пільгами та 

гарантіями, передбаченими чинним законодавством України. Фінансове 

забезпечення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунських 

сімей на території Куп’янського району здійснюються в повному обсязі.  
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Сім’ї, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, традиційно запрошуються на новорічні свята та на святкування Дня 

захисту дітей. У 2018 році діти з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 

типу, опікунських сімей брали активну участь у заходах до Дня захисту дітей,  

під час яких взяли участь в екскурсії до м. Харкова. Діти відвідали Алею Слави 

та дельфінарій “Немо” (на захід витрачено біля 8 тис. грн. з районного 

бюджету), 22 дитини зазначеної категорії розважалися у міському парку 

відпочинку та безкоштовно користувалися атракціонами. Під час новорічних 

свят було організовано поздоровлення 36 дітей, які виховуються в прийомних 

сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Діти отримали солодкі подарунки. 
 

У 2018 році проводилася робота з оздоровлення дітей. За путівками 

управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної 

адміністрації оздоровлено 57 дітей, а саме: 11 дітей в державних закладах 

“Артек” та “Молода гвардія”, 5 дітей - в закладі “Динамо” Львівської області,              

14 дітей в закладах “Патрія” та “Перлина Чорномор'я” Одеської області, 5 дітей 

у закладах на узбережжі Азовського моря та 22 дитини в оздоровчих закладах 

Харківської області. 

Протягом звітного періоду за рахунок коштів районного бюджету  здійснено 

закупівлю 35 путівок до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 

“Сосновий” для дітей пільгових категорій на загальну суму 197,7 тис.грн. 

Можливістю відпочити за кошти районного бюджету в цьому році 

скористались 10 дітей з багатодітних сімей, 2 обдаровані дитини, 2 дитини з 

числа внутрішньо переміщених осіб, 10 дітей, що знаходяться на диспансерному 

обліку, 2 дитини-інваліда, 5 дітей-сиріт та 4 дитини працівників 

агропромислового комплексу та соціальної сфери села. 

На території району оздоровчі послуги надає позаміський заклад 

оздоровлення та відпочинку “Сосновий”. У 2018 році протягом двох змін                    

у таборі відпочили 422 дитини з Харківської області. 

На території закладу є спортивний майданчик, майданчик з синтетичним 

покриттям для ігрових видів спорту зі спеціальним обладнанням для футболу, в 

наявності спортінвентар. Крім того, на території є 2 ігрових майданчика, 

обладнані тренажерами для занять фізкультурою та спортом, облаштований плац 

для проведення загальнотабірної лінійки, діючий майданчик біля вогнища та 

пляж Краснооскільського водоймища. Харчування організоване в їдальні на 250 

посадкових місць. Діти забезпечуються 5-ти разовим різноманітним 

висококалорійним харчуванням. 

Впродовж оздоровчих змін належна увага приділялася національно-

патріотичному вихованню. Також перед дітьми відкривався світ цікавих ігор, 

конкурсів, майстер – класів, змагань, зокрема: “Містер і Міс “Сосновий”, 

розважальна програма КВК, комедійні шоу “Велика різниця” та “Хто зверху”, 

конкурс танців загонів “Танці з зірками”, спортивні змагання “Олімпійські ігри в 

Сосновому”. Незабутні враження у спогадах дітей залишили свято “Івана 

Купала” та “Українські вечорниці”. Випуск  агітаційних номерів “Ми за 

здоровий спосіб життя” та яскрава подорож Краснооскільським водосховищем 

привчають дітей до збереження навколишнього середовища, любові до рідного  
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краю. 

Дуже цікавою є Книга рекордів дитячого закладу “Сосновий” - це 

визначення досягнень у природних перевагах дітей, а саме номінація 

“Рапунцель” визначає довжину волосся, “Попелюшка” та “Гулівер” найменший 

та найбільший зріст дитини, номінація “Шоколадка” визначила найзасмаглішу 

дитину, “Гучномовець” - найбільш голоснішу. Усі учасники отримали дипломи, 

які підтверджують природні досягнення дітей. 

На підготовку ПЗОВ “Сосновий” до роботи у 2018 році було використано  

287,8 тис. грн. Для покращення матеріально-технічної бази закладу було 

придбано обладнання для їдальні (стелаж для сушки посуду, шафа жарочна, 

шафа для посуду), а також здійснено монтаж системи пожежогасіння, пожежної 

сигналізації в будівлі їдальні, лічильника обліку води та оснащення лічильника 

обліку газу. Всього на відповідні цілі використано 260,8 тис. грн., з них  кошти 

районного бюджету 173,7 тис.грн. 

З 1996 року в районі працює дитячо-юнацька спортивна школа. На п’яти 

відділеннях: футбол, баскетбол, шахи, легка атлетика, теніс настільний, з юними 

спортсменами займаються 14 тренерів – викладачів, з них 7 штатних, 7 

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

кандидатів в майстри спорту. Усі, за виключенням двох тренерів, мають вищу 

фізкультурну освіту. 

На даний час у 24 групах районної ДЮСШ займаються 400 вихованців. Цей 

показник складає 22,4% від загальної кількості учнів району. По області цей 

показник повинен складати не менше 20%. Тренери – викладачі ДЮСШ 

працюють на спортивних спорудах загальноосвітніх шкіл району та спортивних 

спорудах, які знаходяться на балансі сільських рад. 

Районною державною адміністрацією постійно виділяються кошти з 

місцевого бюджету на утримання районної ДЮСШ. В 2018 році було виділено 

1069,0 тис. грн. На утримання 1 учня районної ДЮСШ витрачалося                     

2,7 тис. грн. на рік. Спортивним інвентарем та коштами для участі у спортивних 

змаганнях всіх рівнів вихованці районної ДЮСШ забезпечуються в повному 

обсязі. Для відділень баскетболу та футболу придбані баскетбольні та 

футбольні м’ячі. Для відділення тенісу настільного - ракетки, тенісні кульки, 

сітки. Для відділення легкої атлетики - скакалки і гімнастичні мати. 

Районна спортивна школа плідно співпрацює з Харківськими обласними 

навчальними закладами спортивного профілю з метою підготовки обдарованих 

спортсменів району для подальшого навчання в вищих навчальних закладах 

спортивного профілю. У 2017-2018 навчальному році для подальшого навчання 

у Харківському обласному Вищому училищі фізичної культури та спорту на 

відділенні тенісу настільного був направлений Булатов Максим, на відділення 

шахів - Пивоваров Владислав та Віннік Поліна. Фомченко Альбіна, колишня 

вихованка відділення футболу з села Петропавлівка, в цьому році підписала 

контракт з професійним жіночим футбольним клубом Іспанії. 

Вихованці районної спортивної школи постійно беруть участь у змаганнях 

усіх рівнів. Тренерами відділення футболу  щорічно проводяться заходи до 

видатних дат в Україні, районні турніри з футболу першості ДЮСШ, турніри на 

Кубок       Яновського       Віктора       Дем’яновича,      колишнього      директора  
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Петропавлівської ЗОШ, Яковлева Олександра Петровича, колишнього 

директора спортивної школи та ін. У липні 2018 року юні футболісти районної 

ДЮСШ взяли участь у фінальному Всеукраїнському турнірі серед сільських 

школярів “Золотий колосок України” в м. Скадовськ Херсонської області і 

посіли почесне 5 місце серед найкращих юнацьких сільських футбольних 

команд України. Збірна команда шахістів постійно бере участь у різноманітних 

обласних турнірах. Тренер Бровко В.П. підготував за навчальний рік 4 шахістів 

першого спортивного розряду. Вихованці відділення шахів з с. Подоли Манько 

Микола і Федорішина Марина 27 жовтня минулого року у складі збірної 

команди району в обласних Спартакіадних змаганнях вибороли почесне друге 

місце. Вихованці відділення легкої атлетики під керівництвом тренера    

Єлфімова О.М. третій рік поспіль займають перше місце в обласних 

Спартакіадних змаганнях з легкої атлетики в м. Харків. А онук Єлфімова О.М. 

Сіренко Руслан з с. Смородьківка на даний час у складі збірної Харківської 

області бере участь у Чемпіонатах України з легкої атлетики. 

Згідно з планом у 2018 році 1575 чол. взяли участь у 47 змаганнях  різного 

рівня. 

Під час оздоровлення дітей в ПЗОВ “Сосновий” тренери районної ДЮСШ 

допомагали проводити Спартакіадні змагання з видів спорту, Олімпійський 

день бігу. 

На спортивній базі районної ДЮСШ у с. Петропавлівка під час літньої 

оздоровчої компанії тренерами - викладачами були проведені Дні здоров’я з 

вихованцями пришкільних оздоровчих таборів відпочинку з денним 

перебуванням. В програмах оздоровчих заходів були змагання з дартсу, тенісу 

настільного, баскетболу, шашок, та велопрогулянки на сучасних спортивних 

велосипедах, які були придбані за рахунок коштів районного бюджету. 

Не залишається без уваги і молодь району. Так, щорічно на організацію 

районних змагань та для подальшої участі в обласних змаганнях, районна 

державна адміністрація виділяє кошти на проведення та організацію таких  

змагань. У 2018 році на відповідні цілі з районного бюджету було виділено               

40,0 тис.грн. 

У 2018 році в залік Спартакіади на Кубок голови районної державної 

адміністрації сектором у справах молоді та спорту відділу освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації були проведені змагання з баскетболу, волейболу, 

тенісу настільного, пляжного волейболу та спортивної рибалки серед 

колективів фізичної культури та спорту сільських рад району. 

У спортивних змаганнях районної Спартакіади в 2018 році взяли участь              

11 команд фізичної культури та спорту сільських рад району. Найбільш активну 

участь виявила команда Моначинівської сільської ради, яка другий рік поспіль 

отримує Кубок голови районної державної адміністрації. Не здають позиції 

Петропавлівська і Курилівська сільськи ради, які щороку ділять між собою  

друге та третє місця. 

Щороку збільшується кількість команд-учасниць у різних видах змагань. 

Так, у сезоні 2018 року для участі в змаганнях з тенісу настільного подали 

заявки  11 команд. 

До   Дня   фізичної   культури   і   спорту   в   ПЗОВ   “Сосновий”    щороку  
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організовується спортивне свято, за програмою якого проходять  змагання з 

футболу, волейболу, настільного тенісу, шашок, кульової стрільби з 

пневматичної гвинтівки та дартсу. Наприкінці заходу традиційно 

нагороджуються переможці змагань, вшановуються тренери з видів спорту та 

ветерани спорту. 

В залік обласної спартакіади з видів спорту на Кубок голови Харківської 

обласної державної адміністрації у 2018 році збірні команди району взяли 

участь у змаганнях з пляжного волейболу, де посіли 1 місце, легкої атлетики, де 

також вибороли 1 місце, у змаганнях з шахів посіли 3 призове місце. У 

змаганнях з тенісу настільного, баскетболу, волейболу та допризовної молоді 

наші збірні команди посіли 5-7 місця. 

 

Культура 
Реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони 

культурної спадщини та бібліотечної справи – головні завдання відділу 

культури і туризму Куп`янської районної державної адміністрації. 

Мережа закладів культури Куп’янського району складається з 55 закладів 

культури - 24 сільських бібліотечних філій на чолі з центральною районною 

бібліотекою, яка є методичним і консультаційним центром бібліотечного 

обслуговування населення для всіх бібліотек району, та 30 закладів культури 

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

26 сільських клубів. 

Справжнім осередком розвитку культури є районний будинок культури, в 

якому діють 9 гуртків художньої самодіяльності - вокальні колективи 

«Слобожанка», «VIVA», «Осколяни», гурт патріотичної пісні «Гайдамаки», 

вокально-інструментальний ансамбль «Астероїд», гурток естрадного вокалу 

«Різні», любительське об’єднання «Чарівниця», театральний гурток «Браво» та 

танцювальний колектив. Творча робота колективів направлена на задоволення 

культурних потреб громади. 

В сільських клубних закладах успішно діють 192 клубних формування, які 

налічують 1833 учасника, з них 1106 дітей. Звання самодіяльний «народний» 

має вокально-естрадний гурт «Антракт» Новоосинівського сільського будинку 

культури.  

73 самодіяльних майстра народної творчості Куп’янського району 

працюють у жанрах лозоплетіння, робота з деревом, бісероплетіння, оригамі,          

в′язання, вишивка, образотворче мистецтво.  

На високому художньому рівні проходять районні культурно-мистецькі 

заходи, на проведення яких у 2018 році використано близько 200,0 тис.грн. 

Серед  них: 95 -річчя Куп’янського району, фестиваль патріотичної пісні «Живи 

і пам’ятай», розважально-ігрова програма до Дня захисту дітей, святковий 

концерт на ярмарку до Дня Незалежності України, районний фестиваль 

народної творчості «Червона калина». Традиційно проводиться культурно-

мистецька акція «Від села до села». Кращі самодіяльні аматори та колективи 

Куп’янського району неодноразово здобували і здобувають перемоги на 

Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, обласних конкурсах та культурно-

мистецьких заходах. 
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Аматор районного будинку культури Андрій Сердюк став переможцем 

Міжнародного фестивалю-конкурсу вокального мистецтва «Місто дитинства», 

який відбувся 4-6 травня  2018 року в м. Южноукраїнськ та Міжнародного 

фестивалю «Antares X Fest the Best» в м. Хмельницький. 

На регіональному конкурсі молодіжної естрадної пісні «Березневий 

зорепад», який відбувся 31 березня 2018 року в смт. Борова, Лілія Капустіна, 

художній керівник Пристінського сільського клубу, здобула ІІ місце. 

На XXII Міжнародному фестивалі-конкурсі виконавців естрадної пісні 

«Жива вода», який проходив в Дергачівському районі 17 – 19 травня 2018 року, 

Лілія Капустіна стала дипломанткою конкурсу. 

Юлія Плужникова, методист районного організаційно-методичного центру, 

стала переможцем обласного огляду-конкурсу аматорів народного мистецтва 

Харківської області «Слобожанські передзвони», якій відбувся 17 червня             

2018 року. 

19 вересня 2018 року вокальна група районного будинку культури 

«Слобожанка» перемогла в заключному етапі заходів естафети Пам’яті «Слава 

визволителям України», який був організований з нагоди 75-ої річниці 

звільнення Харківської області від нацизму та проходив на території 

Національного меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конєва». 

Солістка групи Гунченко Ніна Іванівна отримала диплом ІІІ ступеня. 

27 жовтня 2018 року самодіяльний «народний» вокально-естрадний гурт 

«Антракт» Новоосинівського сільського будинку культури здобув І місце                    

у ІІ регіональному фестивалі-конкурсі вокального мистецтва «Душі криниця». 

Пристінський сільський клуб став переможцем регіонального етапу 

Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних закладів у сільській місцевості в 

номінації «Сільський клуб». 

На Великому Слобожанському Ярмарку, який проходив у місті Харків             

28-30 вересня 2018 року, Куп`янський район отримав рекордну кількість 

перемог, а саме 7 дипломів у різних конкурсних номінаціях: 

- «Краще поєднання національних та сучасних мотивів в оформленні 

експозиції»; 

- «Найбільша кількість залучених до участі у ярмарку суб`єктів 

господарювання»; 

- «За вміння гарно ярмаркувати»; 

- «За креативне рішення оформлення арт-інсталяції «Веселкова арка»; 

- «Найкумедніший натюрморт»; 

- «За краще режисерське рішення концертної програми»; 

- «Найбільш яскраве висвітлення тематики ярмарку». 

Складовою частиною культурної інфраструктури району, його 

інтелектуальною власністю є центральна районна бібліотека та сільські 

бібліотечні філії, доступні широким колам населення та максимально наближені 

до його потреб. 

Основними напрямками діяльності бібліотек є обслуговування читачів, 

забезпечення книгозбірень новими надходженнями літератури та їх 

перетворення на сучасні інформаційно-культурні центри громад. 

Центральна  районна  бібліотека  є  головним методичним центром для всіх  



28 

 

бібліотек району та бібліотек інших відомств та організацій, важливе завдання 

якого полягає в створенні позитивного іміджу не тільки кожної бібліотеки, а й 

кожного бібліотечного фахівця, бо саме від того, яке враження він справляє на 

користувача, залежить престиж і роль бібліотеки в житті місцевої громади. 

В бібліотеках щороку проводяться різноманітні заходи, конкурси, 

віртуальні екскурсії, вікторини, а також заходи до ювілеїв письменників, 

державних та релігійних свят, заходи з популяризації української та зарубіжної 

літератури. Цьогоріч традиційно в центральній районній бібліотеці 

проводилися районний конкурс юних читців аматорів «Струни Кобзаревого 

серця» та районні заходи «Найкращий читач Куп’янщини», «Дарунки Святого 

Миколая», в яких брали участь учні з усіх шкіл району. 

В бібліотеках централізованої бібліотечної системи  діють гуртки та клуби 

за інтересами літературно-художнього, пізнавального, інформаційного, 

розважального, екологічно-просвітницького напрямків. В них займаються           

267 чоловік, з них 206 дітей.  

Протягом 2018 років центральна районна бібліотека тісно співпрацювала з 

громадськими організаціями, районним та міським територіальними центрами 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), зі школами, 

клубними установами району. 

У 2018 році на поповнення фонду бібліотек району витрачено                            

191,1 тис. грн. В тому числі на передплату періодичних видань 80,0 тис. грн. 

(бюджетні кошти склали 73,5 тис. грн., позабюджетні – 6,5 тис. грн.). Придбано 

книги на суму 111,1 тис.грн. 

У 2018 році з районного бюджету були виділені кошти в сумі 92,4 тис. грн. 

на поточний ремонт внутрішніх приміщень 1 та 2 поверхів, а також стелі фойє 

центральної районної бібліотеки. 

У 2018 році покращилася матеріально-технічна база 25 сільських закладів 

культури району. На придбання костюмів, меблів, музичної апаратури, 

комп`ютерної техніки були виділені кошти в сумі 826,9 тис. грн. З них                  

660,8 тис. грн. - це бюджетні кошти, 166,1 тис. грн. – позабюджетні. 

Дякуючи голові Харківської обласної державної адміністрації        

Світличній Ю.О., в 2018 році проведено капітальний ремонт районного будинку 

культури, а саме: з обласного бюджету були виділені та освоєні кошти у сумі 

350,0 тис.грн. на ремонтні роботи санвузлів та 834,9 тис.грн. на технічне 

переоснащення системи опалення із застосуванням енергозберігаючих 

технологій. 

З районного бюджету виділені кошти у сумі 385,9 тис. грн. на крісла для 

глядацької зали районного будинку культури та 49,0 тис. грн. на меблі в фойє 

другого поверху. 

У 2018 році проведено поточні ремонти у 18 закладах культури на загальну 

суму 919,4 тис.грн. З них за рахунок бюджету – 917,2 тис.грн. та за рахунок 

позабюджетних коштів – 2,2 тис.грн. Було замінено вікна та двері в 

Петропавлівському, Новоосинівському сільських будинках культури, 

Курилівському, Кучерівському, Смородьківському сільських клубах; зроблено 

зовнішнє   утеплення   будівлі  Новоосинівського  сільського  будинку  культури;  
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проведено поточний ремонт кімнат для гурткової роботи в Кислівському, 

Курилівському, Білянському, Нечволодівському, Ягідненському сільських 

клубах; ремонт фойє в Курилівському, Нечволодівському, Осинівському, 

Просянському сільських клубах; ремонт ганку будівель Сеньківського, 

Просянського, Моначинівського, Смородьківського сільських клубів. 

Відділом культури і туризму здійснювалися заходи щодо збереження та 

охорони 306 пам’яток історії та археології, які входять до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України. 

В районі проводилися ремонтні роботи на об’єктах культурної спадщини. 

У 2018 році на забезпечення впорядкування пам’яток історії було використано 

33,0 тис. грн. 

 

Структура адміністрації 
У 2018 році відбулися деякі зміни у структурі районної державної 

адміністрації. Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05 

лютого 2018 року № 24 до складу апарату районної державної адміністрації 

введено окремі посади головного спеціаліста з питань взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи та головного 

спеціаліста з питань режимно-секретної роботи. Крім того, на виконання вимог 

статті 18 Закону України “Про державну службу” та Типового положення про 

службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом 

Національного агентства України з питань державної служби  від 03.03.2016           

№ 47 (із змінами) в апараті утворений сектор управління персоналом (2 штатні 

одиниці).  

У квітні на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 

березня 2018 року № 256 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 січня 2016 року № 29 “Про кількість посад 

заступників голів місцевих державних адміністрацій” в апараті районної 

державної адміністрації введено другу посаду заступника голови районної 

державної адміністрації. 

У листопаді 2017 року набув чинності  Закон України “Про внесення змін 

до деяких Законів України щодо окремих питань проходження державної 

служби”, згідно з яким голова районної державної адміністрації та його 

заступники втратили статус державного службовця, а керівник апарату та 

керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації набули 

повноважень керівника державної служби. У зв'язку з цим минулого року 

відбулися деякі зміни у самостійних структурних підрозділах районної 

державної адміністрації. Так, розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 15 травня 2018 року № 249 ліквідовано сектор у справах 

молоді та спорту шляхом його приєднання до відділу освіти та утворено відділ 

освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. Крім того, у березні 

2018 року приведено у відповідність з діючим законодавством статус служби у 

справах дітей та архівного відділу районної державної адміністрації як 

юридичної особи публічного права. Ці структурні підрозділи стали фінансово 

самостійними. 

Усі  зміни  в  структурі районної державної адміністрації здійснені у межах  
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граничної чисельності працівників, затвердженої розпорядженням голови 

Харківської обласної державної адміністрації від 28 вересня 2015 року № 461. 

Станом на 01 січня 2019 року в районній державній адміністрації 

налічується 100 штатних одиниць, з них в апараті — 26 штатних одиниць. 

Фактично на посадах працюють 88 чол., в тому числі в апараті — 20 чол. 

Вакантних посад - 12, в тому числі в апараті - 6. 

Протягом року було оголошено 9 конкурсів на зайняття вакантних посад 

державної служби категорій “Б” і “В” в апараті районної державної 

адміністрації та 9 конкурсів — у структурних підрозділах районної державної 

адміністрації. Проведено в апараті - 8 конкурсів, у структурних підрозділах 

районної державної адміністрації — 8 конкурсів. За результатами конкурсів 

призначені на посади 7 працівників в апараті районної державної адміністрації 

та 7 працівників в структурних підрозділах районної державної адміністрації. 

Решта 2 конкурси виявилися безрезультатними. 
 

На завершення хочу зазначити, що все, чого ми досягли – результат 

співпраці районної державної адміністрації з обласною державною 

адміністрацією, районною та сільськими радами,  депутатами всіх рівнів, 

установами і підприємствами району. Адже втілення в життя наміченого 

можливе лише за умови дієвості всіх зацікавлених сторін – органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, депутатів всіх рівнів, їх солідарної 

відповідальності за стан справ у районі. 

Я дякую всім, хто долучився до виконання програми економічного і 

соціального розвитку району, сподіваюсь і надалі на співпрацю, 

взаєморозуміння, адже мета в нас одна – покращення добробуту жителів 

нашого району і мир в країні. 

 

 

 
 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                                            М.СИТНИК 

 


