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голови Краснокутської районної 

державної адміністрації  Олексія Белоцького  

про підсумки діяльності у 2018 році  

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 45 Закону України «Про державну службу» на Ваш 

розгляд сьогодні виноситься звіт голови районної державної адміністрації. В 

ньому викладені всі сторони діяльності райдержадміністрації, її структурних 

підрозділів, ефективність роботи щодо вирішення завдань соціально-

економічного розвитку району. 

Упродовж 2018 року зусилля структурних підрозділів районної державної 

адміністрації спрямовувались на реалізацію в районі політики Президента та 

Уряду України, на виконання актів центральних органів виконавчої влади, 

рішень обласної ради, розпоряджень, доручень, інших документів обласної 

державної адміністрації. Управліннями, відділами районної державної 

адміністрації вирішувалися питання діяльності всіх галузей 

народногосподарського комплексу району. 

У 2018 році дії райдержадміністрації були зосереджені на подоланні 

існуючих проблем, забезпеченні збалансованого економічного і соціального 

розвитку всіх галузей району та всіх територіальних громад, залученні в 

економіку району інвестицій, ефективному використанні ресурсів, забезпеченні 

надходжень в бюджети всіх рівнів, всебічному розвитку освіти, культури, 

охорони здоров’я, фізичної культури і спорту.   

Аналізуючи здобутки, які маємо в усіх сферах діяльності, слід розуміти, 

що це є результат спільних  дій всіх органів влади. 

За минулий рік нам є чим пишатися, бо зроблено чимало. Це і досягнення 

в аграрній галузі, і проведення енергозберігаючих заходів у сфері житлово-

комунального господарства, капітальних і поточних ремонтів соціальних 

об’єктів, ремонт автомобільних доріг, забезпечення наповнення бюджету 

району, соціальній сфері. 

Одним із чинників успішного розвитку району є його фінансова 

самодостатність. Децентралізація покращила наші ресурси, дала важелі впливу, 

завдяки яким ми можемо поліпшувати життя району в усіх сферах: медицині, 

освіті, культурі та спорті тощо. По суті, вона дала нам кошти.  

Так у 2018 році загального фонду зараховано 186,037 млн. грн., або 

112,2% (+20215,0 тис. грн.) до показників, затверджених органами місцевого 

самоврядування (165,822,2 млн. грн.). Зберігається позитивна динаміка 

надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів. Проти 2017 року 

надходження збільшились у 2,1 рази, або на 96,895 млн. грн. 

Районний бюджет виконаний на 105,5 %, при плані 110,340 млн. грн. 

надійшло 116,350 млн. грн., перевиконання склало 6,010 млн. грн. Порівняно з 

2017 роком надходження до районного бюджету збільшились у 2,3 рази 

(+65,921 млн. грн.). 
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Збільшення надходжень доходів переважно обумовлено зарахуванням до 

загального фонду місцевих бюджетів у 2018 році рентної плати за користування 

надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату. 

Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету району за 2018 

рік без врахування внутрішніх трансфертів та видатків, що фінансуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету (пільги, субсидії, допомоги) виконана 

на 92,1 відсотків, а включаючи ці видатки, виконання складає 94,7 відсотків, за 

аналогічний період минулого року – 96,0 відсотків. При затверджених 

асигнуваннях з урахуванням змін 331,474 млн. грн. використано 314,061 млн. 

грн., що більше відповідного періоду минулого року на 48,826 млн. грн.. 

Станом на 01.01.2019 року заборгованості по виплаті заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери немає. 

Ураховуючи аграрну спрямованість економіки району, велику питому 

вагу сільського населення, стан агропромислового комплексу є одним із 

головних показників соціально-економічного розвитку.  

По підсумках роботи за рік сільськогосподарськими підприємствами 

району вироблено валової продукції сільського господарства у порівняльних 

цінах 2010 року на загальну суму 287 млн. грн., що складає 108,0 % до періоду 

минулого року, в тому числі в галузі рослинництва на суму 281,8 млн. грн. 

(108,2 % до минулого року). 

Сільськогосподарськими підприємствами з площі 24,7 тис. га намолочено 

зернових культур 112,3 тис. тонн (+ 20,2 тис. тонн до рівня минулого року), при 

середній урожайності 45,1 ц/га (+ 6,5 ц/га  до рівня минулого року). Взагалі 

всіма категоріями господарств району (включаючи населення) за 2018 рік 

зернових отримано близько 169 тис. тонн.   

Цукрового буряка викопано на площі 3,3 тис. га (100 % до плану), 

накопано солодких коренеплодів 124 тис. тонн, при середній урожайності 370,5 

ц/га.  

Паралельно із збором урожаю поточного року проводилась посівна 

кампанія під урожай 2019 року. Проведено посів озимих зернових на площі 

10039  га, в тому числі озимої пшениці – 9998 га, 41 га озимого ячменю.  

Сільськогосподарськими підприємствами Краснокутського району 

вироблено валової продукції тваринництва у порівняльних цінах 2010 року 

на загальну суму 4,191 млн. грн., що становить 93,7 відсотків до минулого року. 

За 2018 рік сільськогосподарськими товаровиробниками оновлено 

машинно-тракторний парк. Всього придбано 36 одиниць та обладнання на суму 

48 млн. грн., що на 1,3 % більше, ніж в минулому році (у 2017 року на суму 47,4 

млн. грн.). 

По звітуючих господарствах облікового кола середня чисельність 

штатних працівників становить 717 чоловік. Середньомісячна заробітна плата 

по сільгосппідприємствах району за 2018 рік становила 6438 грн., що на 846 

грн. більше рівня минулого року (15,1 % ріст). Заборгованості з виплати 

заробітної плати по економічно активних підприємствах станом на 01.01.2019 

не було. 
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Аналізуючи виплату заробітної плати у розрізі підприємств, необхідно 

відмітити СТОВ «Нива» (керівник Ковальчук Ю.П.) де рівень заробітної плати 

найвищий і складає 7546 грн., ПА «ВАТАЛ» (керівник Нікітенко О.М.) 7025 

грн., ФГ «Ковальчуківське» (керівник Легка А.Г.) 6933 грн., ТОВ «Славутич» 

(керівник Гончар В.М.) 6742 грн.          

Аналізуючи стан виплати орендної плати за земельні частки (паї) в 2018 

році, слід відмітити, що в цьому році вона зросла на 10,3 % в порівнянні з 

минулим роком. Більшість господарств у 2018 році збільшили орендну плату до 

10 відсотків від загальної вартості орендованих земель, а в середньому по 

району цей показник складає 8,1 %, або за 1 га 3022 грн. В 2017 році  по району 

цей показник складав 7,3%, або за 1 га 2741 грн.      

По району налічується 7334 осіб орендодавців землі. Загальна кількість 

орендованих земель по району склала 35579 га. Середній розмір земельного 

паю 4,9 га.   

Згідно оперативної інформації про розрахунок за оренду землі за 2018 рік  

сплачено орендної плати по договорах на суму 107,5 млн. грн. (100 % до 

загального розміру орендної плати).  

Відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому 

комплексі шляхом здешевлення кредитів», 6 господарств району, які 

користуються кредитами банків, отримали компенсацію шляхом здешевлення 

кредитів.  

Деякі господарства відповідно до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості 

сільськогосподарської техніки на обладнання вітчизняного виробництва, 

подавали документи на компенсацію та отримали її. 

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки галузі тваринництва» фізичні особи отримали дотації за 

утримання молодняку великої рогатої худоби. 

Відповідно Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, 

фермерське господарство «Мурафське», як новостворене, отримало бюджетну 

субсидію. 

 

У 2018 році промисловість району, представлена 3 підприємствами 

харчової промисловості: двома цукровими заводами (щоправда, у 2018 

працював лише Пархомівський), ДП «Дублянський спиртовий завод» та 

комунальним підприємством з водопостачання та водовідведення «Джерело», 

та ПП Партнер Люкс (виготовлення цегли), працювала з позитивною 

динамікою.  

Район забезпечив 5,1 % від загального обсягу реалізації промислової 

продукції у Харківській області. (7,7 млрд.грн.), що на 3,8 млрд. грн. більше, 

порівняно з відповідним періодом минулого року. 
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Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення 

є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у 

формуванні загального економічного потенціалу області, забезпеченні потреб 

населення в товарах і послугах. 

На території Краснокутського району діє ПХО «Краснокутський ринок». 

За 2018 рік змін в структурі ринків не відбувалося. 

Мережа підприємств побуту станом на 01.01.2019 складає 45 одиниць та 

порівняно з початком 2018 року загальна кількість одиниць побутового 

обслуговування збільшилася на 7 одиниць. 

Кількість підприємств ресторанного господарства Краснокутського 

району порівняно з початком року зменшилась на 2 одиниці та станом на 

01.01.201 складає 42 одиниці.  

Станом на 01.01.2019 в районі зареєстровано 796 суб’єктів малого 

підприємництва, в тому числі, малих підприємств – 87, тих, що випускали 

продукцію і надавали послуги – 57, фізичних осіб-підприємців – 709. В районі 

працює 72 фермерських господарства. 

Для населення району впродовж звітного року ми організували 4 

передсвяткові сільськогосподарські  ярмарки за участю малого підприємництва. 

Покупці мали змогу придбати різноманітну сільськогосподарську продукцію: 

яйця, картоплю, мед, зерно пшениці та кукурудзи, крупи, живу рибу, молочну 

продукцію та інше.  

Підприємці також брали активну участь і в інших районних масових 

заходах. 

 

Одним із пріоритетів, визначених на 2019 рік, було формування 

сприятливого інвестиційного іміджу району, активізація роботи по 

залученню додаткових коштів. Тому ми створюємо зараз усі умови для того, 

щоб запросити сюди інвесторів – людей, які готові вкладати гроші в 

Краснокутський район. Адже інвестиції безпосереднім чином впливають і на 

створення робочих місць. 

Ми залучаємо гроші не лише з місцевого бюджету, а й з обласного, 

державного бюджетів, а також з інших джерел.  

Завдячуючи підтримці Харківської обласної державної адміністрації,  нам 

вдалося протягом року залучити до району більш ніж 70 млн. грн. 

Хочу відмітити активну позицію сільських і селищних голів 

Краснокутщини, з якими ми працюємо однією командою заради розвитку  

району. Так, разом із ними ми брали участь у конкурсі міні-проектів «Разом в 

майбутнє», організованому Харківською обласною радою. У 2018 році із 11 

поданих проектів 8 пройшли конкурс і були визнані переможцями. Це, 

здебільшого, проекти вартістю до 300 тис. грн.  

Та є серед них і проект на 1 млн. грн. – це «Чисте довкілля» (спільний 

проект Качалівської та Любівської сільських рад, а також Краснокутської 

селищної ради). Він полягає в підготовці майданчиків для збору сміття з метою 

його вивозу.  
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За сприяння голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії 

Світличної та депутатів Харківської обласної ради, усі проекти були 

профінансовані й успішно реалізовані у 2018 році, про що свідчать отримані 

громадами відповідні сертифікати.  

Одною із ключових сфер розвитку України є освіта. І за 2018 рік нам 

є про що розповісти. Адже діти - наше майбутнє. Вони повинні бути 

здоровими, розумними і сильними. Від нас залежить якими вони виростуть. Від 

нас залежить майбутнє всього суспільства. 

Для реалізації будь-яких змін, які наразі відбуваються в галузі освіти, 

потрібно забезпечити відповідну матеріально-технічну базу. Тож протягом року 

у закладах освіти планово та масштабно проходили ремонти.  

Мені приємно, що в цьому році, за підтримки губернатора Юлії 

Світличної, в Краснокутську відкрили відреставрований корпус дитячого 

садочка. Завдяки співпраці з Державним фондом регіонального розвитку ми 

реконструювали старий корпус гімназії, який не використовувався понад 10 

років. І тепер його стіни наповнилися дзвінким дитячим сміхом. 

Відкриття нового корпусу дало змогу збільшити охоплення дітей 

дошкільним виховання та відкрити 4 додаткових групи. Загальна кошторисна 

вартість реконструкції -  21,7 млн грн.  

Продовжуючи тему дитячих садочків, додам, що незабаром у 

Костянтинівці відкриється дошкільний підрозділ на 30 місць. Понад 20 років у 

цьому населеному пункті не було власного дитячого садочка. Завдяки співпраці  

Харківської облдержадміністрації, депутатами районної ради та нашій 

ініціативі, з обласного бюджету були виділені кошти та здійснено капітальний 

ремонт приміщення під дитсадок. 

Тепер поговоримо про розвиток шкіл.  

У Козіївській та Костянтинівській школах здійснили капітальний ремонт 

даху. 

Про заміну вікон і говорити не варто – концепція з енергозбереження 

залишається сталою в усіх школах району. У 2018 здійснено заміну віконних та 

дверних блоків в Качалівській школі, Краснокутській ЗОШ №2, Городнянській 

та Костянтинівській ЗОШ. 

У межах обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних 

громад «Разом у майбутнє» у 2018 році проведено роботи на суму 1,1 млн. грн., 

які були спрямовані на капітальний ремонт системи опалення Дублянського 

дошкільного навчального закладу, заміну віконних блоків Городнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ст., капітальний ремонт зовнішньої сторони 

будівлі Колонтаївського дошкільного навчального закладу, капітальний ремонт 

по заміні системи каналізації Мурафського дошкільного навчального закладу. 

Дбаємо й про оснащення шкільних кабінетів. Протягом року Качалівську 

школу та Краснокутську ЗОШ №2 оснащено кабінетами біології, опорний 

заклад Краснокутську гімназію – кабінетами фізики, хімії, біології. 

Здійснена закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів, 

комп`ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для 

початкових класів «Нової української школи» для 14 шкіл району.  
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Вкрай важливо те, що в цьому році ми відкрили Краснокутський 

інклюзивно-ресурсний центр і ресурсну кімнату в Козіївській ЗОШ, яка дасть 

змогу, згідно з реформами, запровадити у нас інклюзивну освіту. Ми 

продовжуємо розвивати інклюзивну освіту, і, за підтримки губернатора, 

закінчуємо капітальний ремонт і реконструкцію приміщення інклюзивно-

ресурсного центру в Краснокутську. 

Крім того, створено 3 медіатеки: в Краснокутській гімназії, 

Костянтинівському ліцеї та Мурафській ЗОШ. 

Варто також відмітити, що за цей рік за рахунок коштів районного та 

обласного бюджету ми придбали 3 шкільні автобуси для Краснокутської 

гімназії і Олексіївської школи (1,8 млн. грн.). Завдяки оновленому автопарку, 

діти мають змогу добиратися до шкіл в комфортних умовах.  

Найголовніший і наймасштабніший захід у сфері освіти району – це 

реконструкція Пархомівської школи, кошторисною вартістю 15 млн. грн. 

Проте, завдяки сприянню губернатора Харківщини, на її ремонт став 

можливим. Незабаром навчальний заклад відповідатиме усім вимогам 

сучасності. 

Велику роль у благополуччі суспільства відіграє спортивне дозвілля. 
Так, у навчальних закладах та серед молоді району упродовж минулого 

року проводилась велика кількість районних спортивних змагань, під час яких 

здійснювався відбір кращих спортсменів району для участі в обласних 

змаганнях.  

За підтримки голови ХОДА Юлії Світличної у 2018 році розпочато 

будівництво нового фізкультурно-оздоровчого комплексу, а у 2019 

розпочнеться активна фаза побудови сучасної спортивної споруди. Я 

впевнений, що в наступному році ми закінчимо будівництво цього комплексу і 

наші спортсмени зможуть займатися в комфортних умовах. Там будуть 

розташовані і тренажерні зали, зали для боксу чи занять боротьбою, а також 

велике поле для різних видів спорту. Займатися в ньому зможуть усі охочі – і 

дорослі, і діти. 

01 червня під час святкових заходів з нагоди Дня захисту дітей у 

Краснокутську відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям для 

міні-футболу. А у вересні 2018 року за кошти Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово–комунального господарства України із 

частковим фінансуванням районного бюджету встановлено спортивний 

майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям на території Козіївської 

ЗОШ. Маємо у найближчих планах зробити такі поля у Пархомівці та 

Олексіївці. 

Восени у Краснокутській гімназії з’явився новий майданчик з вуличними 

тренажерами, а у Мурафській ЗОШ І-ІІІ - спортивний майданчик з 

гімнастичним обладнанням. 

Я пишаюсь тим, що нам вдалося створити секції з біатлону в Пархомівці 

та Краснокутську. Так, на сьогодні ми маємо там найсучасніше обладнання, 

нові гвинтівки – таких немає навіть у спеціалізованих спортшколах. Отже, як 

бачите, спорт у нашому районі активно розвивається. 
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Покращення охорони здоров’я населення району – постійно в 

пріоритеті. 

У 2018 році ми приділяли багато уваги розвитку та реформуванню 

медицини. Адже потрібно створювати умови для роботи наших медиків та 

підвищення якості медичних послуг, отримуваних пацієнтами. 

У звітному періоді пройшла реорганізація двох комунальних закладів, які 

надають медичні послуги в Краснокутському районі. Відтепер Краснокутська 

центральна районна лікарня та Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Краснокутського району перетворилися в комунальні некомерційні 

підприємства, які на сьогодні успішно функціонують. 

Одним з досягнень вважаю той факт, що відтепер що люди, звертаючись 

до лікаря, при первинному огляді не повинні купувати медикаменти. Спільно з 

районною радою ми виділили кошти з районного бюджету на покриття витрат 

на вироби медичного призначення (бинти, шприци, рентгенівські плівки тощо). 

Окремо хочу розповісти про будівництво, реконструкцію та капітальні 

ремонти у медичній галузі.  

Наразі ми повністю відновили інфекційне відділення Краснокутської 

ЦРЛ, і воно відповідає усім європейським стандартам. Здійснили повну 

реконструкцію дитячого відділення та створили там усі умови для лікування і 

прийому маленьких пацієнтів: розфарбували стіни, оновили оснащення, 

закупили нові ліжечка, тумбочки, столи для сповивання дітей. Для потреб 

відділення ми також придбали побутову техніку: холодильник та 

мікрохвильову піч.  

Капітально відремонтували дах хірургічного відділення та перев’язочну, а 

цього року розпочнемо ремонт приміщення хірургії та реанімації. Також 

плануємо утеплити стіни корпусів ЦРЛ. 

Ми завершили ремонт другого поверху терапевтичного відділення лікарні 

та ремонт зубопротезного відділення. У приміщенні зубопротезної лабораторії 

найближчим часом плануємо оновити стоматологічне обладнання: придбати 

сучасну стоматологічну установку та вироби медичного стоматологічного, що 

забезпечить комфорт і пацієнтів, і медиків.  

У будівлі терапевтичного корпусу районної лікарні ми робимо ремонт, 

щоб перенести поліклініку на 2 та 3 поверхи, а на 1-му - розташувати 

діагностичне відділення з двома УЗД-апаратами та сучасним рентгенологічним 

обладнанням. 

Будівлю теперішньої поліклініки ми також збираємося відновлювати. У 

2018 році вже зроблений капітальний ремонт даху.  

Отже, всі корпуси Краснокутської ЦРЛ незабаром відповідатимуть 

стандартам, які необхідні для надання кваліфікованої допомоги. 

Окремим пунктом хочу відмітити закупівлю медичного обладнання. Для 

Краснокутської ЦРЛ у 2018-му придбано медичного обладнання на суму понад 

3,4 млн. грн. Сучасні прилади допоможуть у лікуванні пацієнтів дитячого, 

хірургічного, реанімаційного відділень, дослідженні аналізів у лабораторії, 

встановленні діагнозів у стоматології та офтальмології, проведенні процедур у 
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фізкабінеті. За кошти обласного бюджету ми отримали новий мамограф та 

рентгенівський комплекс. 

Крім того, лікарня забезпечена комп’ютерною технікою, пральними 

машинами, холодильниками, сухожарками та іншим необхідним обладнанням. 

Ми розпочали оновлювати лікарняні ліжка та інші меблі – все заради комфорту 

пацієнтів. 

Не забуваємо й про сільську медицину. У рамках реформи сільської 

медицини, ініційованої президентом України Петром Порошенком, у 

Краснокутському районі триває будівництво двох сучасних амбулаторій із 

службовим житлом у с. Колонтаїв та с. Пархомівка. Незабаром громадянам не 

потрібно буде їхати до райцентру, щоб отримати медичні послуги. 

З 1 квітня 2018 року розпочалася приписна компанія «Обери свого 

лікаря», яка триває досі. Центр первинної медико-санітарної допомоги 

підключений до електронної системи «eHealth», всі робочі місця сімейних 

лікарів та реєстраторів медичних забезпечені комп’ютерами, ноутбуками, 

принтерами та підключені до мережі Інтернет для заповнення декларацій з 

пацієнтами у програмі  «Medstar». Станом на 01 січня 2019 року 72% населення 

обрали свого лікаря. 

Радує той факт, що всі хворі, які мають потребу у гемодіалізі, 

безперешкодно проходять відповідну процедуру. Медичний заклад за рахунок 

коштів районного бюджету та субвенції сільських рад стовідсотково 

забезпечений паливно-мастильними матеріалами для підвозу хворих на 

процедуру гемодіалізу. 

 

Не менш важливим пріоритетом нашої роботи визначено 

реформування житлово-комунального господарства району. 

Станом на 01.01.2019 введено до експлуатації п’ять індивідуальних 

житлових будинків, загальною площею – 395,2 кв.м. Проводиться робота щодо 

збільшення індивідуального житлового будівництва. 

Переходимо до стану доріг. У цій сфері теж відбулась реформа. Частина 

доріг перейшла на баланс до облдержадміністрації, частина – до Служби 

автомобільних доріг (САД). У нас є проблемна дорога від Полтави до 

Богодухівського району, а також так звана «Шелестянка». Вони зараз 

знаходяться на балансі САД.  

На жаль, вирішити питання доріг за один рік не виходить. Тому ми 

звернулись до керівництва області з проханням внести в план ремонту доріг на 

2019 рік об’єкти Краснокутського району.  

Стосовно доріг місцевого значення, ми відремонтували дорогу від 

Шелестянської траси до Костянтинівки, та від Костянтинівки до Китченківки.  

Здійснили ремонт дороги в Олексіївській сільській раді (відновили 

покриття у с. Водяне, по вул. Московській). Зробили значну частину дороги по 

Пархомівській сільській раді в напрямі на Павлівку. Дорога безпосередньо біля 

Пархомівської сільської ради теж у незадовільному стані, і згодом ми за неї 

обов’язково візьмемося.  
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Також здійснений ремонт дороги по вул. Дмитренка у с. Городнє, на який 

з обласного бюджету було виділено 900 тис. грн., та капітальний ремонт 

об’їзної дороги в смт. Краснокутськ загальною вартістю 3,1 млн. грн. 

Ми, зокрема, працювали над інфраструктурними проектами. Наприклад, 

за кошти обласного бюджету проведено капітальний ремонт водопровідної 

системи смт. Костянтинівка, на суму 1 млн. 200 тис. грн., та села Олексіївка, 

вартістю 900 тис. грн. 

У 2018 році розпочаті роботи з будівництва водної свердловини для 

водопостачання с. Китченківка та будівництва водонапірної башти та 

облаштування зони санітарної охорони навколо водної свердловини для 

водопостачання с. Китченківка. Кошти залучені з обласного бюджету. 

Наступного року плануємо розвивати водну мережу.  

Те ж саме стосується і очисних споруд у Краснокутську. З обласного 

спеціалізованого екологічного фонду виділені перші 2 млн. грн. на вирішення 

проблеми, пов’язаної із застарілим очисним обладнанням в райцентрі.  

Цьогоріч проведена масштабна реконструкція системи вуличного 

освітлення в смт. Краснокутськ загальною вартістю 786,0 тис.грн. та в                        

с. Пархомівка вартістю 599,0 тис.грн. 

 

Окрім поліпшення стану доріг, важливе місце в нашій роботі займало 

створення соціального благополуччя людей. 

Хочу звернути увагу присутніх й на створення додаткових робочих місць 

та збільшення заробітної плати. 

Продовжувалася робота з виконання завдань з реалізації заходів 

Програми зайнятості населення Краснокутського району. Основним напрямком 

було створення нових робочих місць. За рахунок усіх джерел фінансування 

створено 225 робочих місць. Розвиток підприємницької діяльності та 

самозайнятості також є одним із перспективних напрямів створення нових 

робочих місць - в районі  зареєструвались 112 підприємців.  

Рівень офіційно зареєстрованого безробіття станом на 01.01.2019, за 

даними районного центру зайнятості, склав 2,0 %. Чисельність зареєстрованих 

безробітних, що знаходяться на обліку у Краснокутському районному центрі 

зайнятості, становить 450 осіб і в порівнянні з минулим роком зменшилась на 

85 осіб (на 01.01.2018 - 535 осіб). 

У районі продовжувалась робота щодо забезпечення належного рівня 

заробітної плати працівникам району на підприємствах, установах, організаціях 

району. У ІІІ кварталі поточного року середньомісячна заробітна плата в районі 

становила  6958 грн. (18 місце по області). 

Ми проводимо роботу по наданню соціальних гарантій всім категоріям 

населення, які їх потребують. 

Станом на 01.01.2019 в управлінні соціального захисту населення 

Краснокутьскої РДА на обліку перебувало 1823 отримувачів державних 

соціальних допомог, яким нараховано та профінансовано понад 43 млн. грн.  
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У 2018 році в районі продовжувалась робота щодо покращення умов 

для розвитку культури, туризму, підтримки сім’ї, всебічного розвитку 

дітей і молоді. 
Так, мережа закладів культури в 2017 році залишалася сталою та 

складалася з 51 закладу. Це: 26 бібліотек, 13 сільських Будинків культури, 10 

сільських клубів, районний Будинок культури і КПСМНЗ «Краснокутська 

дитяча музична школа» Краснокутської районної ради Харківської області. 

Протягом року значна увага приділялася культурно-масовим заходам. 

Проводилися ярмарки, концерти, різноманітні заходи до державних та свят і 

знаменних дат. При цьому особливий акцент робився на патріотичному і 

культурному вихованні дітей та молоді. 

До кожного Державного свята бібліотекарі готували виставки літератури, 

на яких популяризують наявні в фонді видання, організовують зустрічі з 

місцевими поетами та письменниками. 

Один із напрямків, який потребував уваги – зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури.  

Так, за сприяння Юлії Світличної, розпочаті ремонтні роботи у 

Пархомівському СБК. Із обласного бюджету отримані 2 млн. грн. на ремонт і 

реконструкцію спортивної зали та приміщення Будинку культури. У 2019 році 

ми розпочнемо зовнішні роботи з реконструкції Пархомівського СБК.  

Також розпочаті роботи у Колонтаївському сільському Будинку 

культури, який простояв без діла значний час. У 2019-му ми обов’язково 

відновимо осередок культури Колонтаєва. 

Та головним здобутком року, що минув, по галузі культури вважаю той 

факт, що була відновлена Краснокутська музична школа. Спочатку заклад 

отримав юридичний статус, будівля була передана у власність Краснокутської 

громади, і, нарешті, за кошти обласного бюджету зроблений капітальний 

ремонт приміщень. Наразі закінчуються процедури з придбання нових 

музичних інструментів та обладнання для юних талантів, і дуже скоро ми 

запросимо всіх вас на святковий концерт, присвячений входинам! 

 

Діяльність районної державної адміністрації забезпечували її структурні 

підрозділи. Структура райдержадміністрації складається з апарату 

райдержадміністрації, трьох управлінь (фінансового; агропромислового та 

економічного розвитку; соціального захисту населення) та структурних 

підрозділів (освіти; архівного; культури, молоді та спорту; служби у справах 

дітей), які мають статус юридичних осіб публічного права.  Також структурою 

районної державної адміністрації визначені структурні підрозділи, що не мають 

статусу юридичних осіб публічного права - відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та будівництва; відділ з питань організації 

діяльності центру надання адміністративних послуг; сектор державної 

реєстрації.  

За звітний період було видано 637 розпоряджень з основної діяльності, 

проведено 12 розширених апаратних нарад з 81 різноманітного питання, а 

також 4 засідання колегій, на яких розглянуто 15 питань. З метою здійснення 
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зворотного зв’язку, забезпечення доступності та прозорості у роботі органу 

виконавчої влади, при райдержадміністрації діють 58 консультативно-дорадчі 

органи, працює офіційний веб-сайт райдержадміністрації, щотижня 

публікуються матеріали у районній газеті «Промінь» щодо діяльності місцевих 

органів виконавчої влади, доводяться до відома громадян графіки проведення 

особистих прийомів головою та його заступниками, визначені години роботи  

гарячої лінії тощо.  

Протягом року до районної державної адміністрації надійшло всього 1199 

звернень, що на 1% менше, ніж у 2017 році, у тому числі 227 звернень на 

особистому прийомі.  

На всі звернення громадян, що надійшли до районної державної 

адміністрації та подані на особистому прийомі, вжито заходів, визначених 

законодавством. 

Аналізуючи звернення за характером питань, гострими залишаються 

питання земельних відносин, таких було 505, що склало 42 % від усіх звернень. 

На другому місці залишались питання щодо надання (оплати) комунальних 

послуг, у тому числі, заміна чи повірка лічильників, заміна інших газових 

приладів та оплата за оформлення відповідної документації. Сюди ж входять й 

питання ремонту житлового фонду, комунальних доріг чи доріг загального 

користування, проведення благоустрою територій. Всього ж таких звернень є 

305, тобто, 25 % від загальної кількості звернень що надійшли до 

райдержадміністрації. Іншою групою звернень слід виокремити питання щодо 

соціального захисту населення, про які йде мова у 243 зверненнях, що 

становлять 20 % від загальної кількості звернень.  

Керівництвом районної державної адміністрації 2 рази на місяць 

проводилися  телефонні «гарячі лінії». Протягом року на «гарячу лінію» 

звернулося 2 громадянина.  

Упродовж 2018 року за адміністративними послугами звернулось 8232 

суб’єктів звернень (2017 р. – 3720). Державними реєстраторами проведено 3126  

реєстраційних дії (2016 р. – 1602).  

Діяльність голови райдержадміністрації та структурних підрозділів 

постійно висвітлюється як на сайті райдержадміністрації, так і на сторінках 

місцевого щотижневика «Промінь».  

Такими були підсумки 2018 року. Працювати ще є над чим. Та ми 

сьогодні робимо все для того, щоб Краснокутщина стала комфортною для 

проживання місцевих жителів й туристично-привабливим куточком 

Харківщини. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації                                                         О. БЕЛОЦЬКИЙ 


