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Шановні запрошені! 

Упродовж 2018 року районна державна адміністрація спільно з 

органами місцевого самоврядування працювала над вирішенням багатьох 

першочергових завдань, які поставлені Президентом України, Урядом 

держави, обласною державною адміністрацією, та тими завданнями, що 

передбачені районними галузевими програмами і завданнями, які нами 

визначені. Для цього район має достатній економічний потенціал, розвинуту 

соціальну сферу та інфраструктуру. 

Так в минулому році в районі проводилася робота, спрямована на 

розвиток інфраструктури населених пунктів району, енергозбереження, 

забезпечення надходжень до бюджету, підвищення якості життя населення та 

збереження стабільної суспільно-політичної ситуації. 

Агропромисловий комплекс 

Первомайщина – один із найбільш потужних агропромислових регіонів 

Харківщини. В структурі валового виробництва сільського господарства 

району рослинництво займає 88%, тваринництво – 12%. 

Завдяки проведеній роботі на сьогодні агропромисловий комплекс 

району забезпечує потреби внутрішнього і зовнішнього ринку по всім видам 

продукції. 

За 2018 рік індекс валової продукції сільського господарства по 

сільськогосподарським підприємствам склав 109,7%, що займає 14 місце 

серед районів області (середній показник по Харківській області – 103,2%), у 

тому числі по рослинництву 109,8% (середній показник по Харківській 

області 103,7%), в галузі тваринництва 109% (середній показник по області – 

101,3%). 

У 2018 році вироблено валової сільськогосподарської продукції у 

порівняльних цінах 2010 року по всіх категоріях господарств на загальну 

суму 484,4 млн грн, у тому числі по сільськогосподарським підприємствам – 

339 млн грн (70,0 %), господарствами населення – 145,4 млн грн (30 %). 

За 2018 рік валовий збір зернових культур по всіх категоріях 

господарств склав 177,6 тис. тонн, у тому числі по сільськогосподарським 

підприємствам 109,8 тис. тонн. Соняшника намолочено 73,6 тис. тонн, що 

більше на 16,5 тис. тонн до 2017 року, при середній урожайності 30,6 ц/га 

(середньообласний показник складає 27,8 ц/га). Сої вирощено 2899 тонн, що 

більше до 2017 року на 464 тонни при середній урожайності 16,2 ц/га (у 2017 

році 13,7 ц/га). 

У 2018 році проводилась робота по технічному переоснащенню 

агропромислового виробництва. Так протягом року сільгосппідприємствами 

району було придбано 66 одиниць техніки вітчизняного та іноземного 

виробництва на загальну суму 80,9 млн грн. 

По Первомайському району машинно-тракторний парк оновлено 

майже на 100%, що дало змогу проводити всі сільськогосподарські роботи в 



оптимальний термін. У 2019 році планується продовжувати роботу в цьому 

напрямку. 

У поточному році позитивні тенденції спостерігаються у галузі 

тваринництва, зокрема в молочному скотарстві по виробництву молока та 

вирощуванню м’яса ВРХ. 

Станом на 01.01.2019 року поголів’я великої рогатої худоби налічує 

1535 голів, що майже на рівні минулого року, поголів’я дійної череди 

збільшилось на 3% до минулого 2017 року та складає 660 голів.  Поголів’я 

овець та кіз складає 738 голів, що на 10% більше ніж було у минулому році. 

Розвиток галузі свинарства в районі тимчасово призупинено. Причиною є 

складна епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней в Україні. 

За 2018 рік сільськогосподарськими підприємствами району була 

виплачена середньомісячна заробітна плата 8612 грн на одного штатного 

працівника, що на 1420 грн, або 19,7% більше ніж у 2017 році (7193грн), це 3 

місце по області, в середньому по області цей показник становив 6636 грн у 

місяць.  

У 2018 році сільськогосподарськими підприємствами було проведено 

розрахунки за оренду землі з власниками земельних часток (паїв) на 100%. 

Загальна кількість орендодавців землі в цілому по району становить 8062 

особи. Загальний розмір орендної плати за договорами оренди земельних 

ділянок (паїв) за 2018 рік склав 155,7 млн грн, що на 15,3 млн грн, або на 

9,8% більше 2017 року. Середній розмір плати за 1 гектар орендованої землі 

відповідно до укладених договорів у 2018 році склав 3111 грн, що на 376 грн, 

або на 14% більше в порівнянні з 2017 роком, та більше на 616 грн 

середньообласного показника, а це друге місце в області. Розмір орендної 

плати по договорам оренди склав 9,4 % від нормативної грошової вартості 

землі, за минулий рік він складав 8,4%, у 2016 році – 6%, у 2015 році – 4,65%, 

у 2014 році – 3,89%. За 2018 рік середньообласний показник становить 7,7%. 

Промисловість 

В промисловості, яка в нашому районі за статистичними даними 

представлена єдиним підприємством ЗАТ «Лихачовська меблева фабрика» за 

2018 рік обсяги виробництва збільшились на 54% у порівнянні з 2017 роком і 

склав 20,8 млн грн, тоді, як у 2017 році – 13,5 млн грн.  

Аналіз матеріалів, наданих підприємством, засвідчив, що у 2019 році 

очікується позитивна динаміка промислового виробництва. Поряд із цим є 

низка основних причин, що стримують нарощування обсягів виробництва: 

висока вартість енергоносіїв, тарифів та імпорту (сировини), жорстка цінова 

конкуренція на зовнішніх ринках, а також зниження кількості замовлень 

через низьку платоспроможність основних споживачів, обмежена можливість 

державних підприємств у залученні кредитних коштів та інше.  

Енергозабезпечення 

Згідно з основними напрямами державної політики в районі 

реалізуються заходи у сфері енергоефективності та енергозбереження.  



За січень – грудень 2018 року в районі спожито 17,1 млн кВт/г 

електричної енергії, що на 0,2 млн кВт/год або на 1% більше відповідного 

показника 2017 року. 

Природного газу за січень-жовтень 2018 року в районі спожито 4,3 млн 

м
3
, що на 0,6 млн м

3 
 менше від 2017 року, або на 12,2%.  

З метою зменшення споживання енергоносіїв проводились роботи з 

утеплення приміщень, заміни котлів, вікон, переобладнання систем 

теплозабезпечення. 

Загальна сума, витрачена на підвищення рівня енергоефективності 

складає з початку 2018 року 29,6 млн грн, що майже у 4 рази більше, ніж 

торік. 

За ці кошти були проведені наступні роботи: 

 повністю завершено роботу по заміні вікон та дверей на 

енергозберігаючі у навчальних закладах району (857,8 тис. грн), на 

суму 87,2 тис. грн замінені вікна на енергозберігаючі по наступним 

закладам: Краснопавлівський СБК (18,85 тис. грн), Шульська 

бібліотека (37,9 тис. грн), В.Бишкинський музей (12,1 тис. грн), В. 

Бишкинський СБК (18,3 тис. грн); 

 технічне переоснащення систем опалення на 5 об’єктах на суму 

3541 тис. грн (Слобідський НВК та Миронівський НВК - кошти 

обласного бюджету (2868 тис. грн), Суданський СБК, Закутнівська 

амбулаторія, Грушинська бібліотека – кошти місцевого бюджету). У 

минулому році – 3 533 тис. грн. 

 встановлено 1 твердопаливний котел у Грушинській бібліотеці на суму 

38 тис. грн. Минулоріч – 5 твердопаливних котлів на суму 621 тис. грн; 

 проведено утеплення 5 об'єктів бюджетної сфери на суму 9,8 млн грн 

(В.Бишкинський музей, адмінбудівля, два міні-проекти: Слобідський та 

Киселівський ФАПи та проведено зовнішнє утеплення Олексіївського 

ліцею за кошти фонду регіонального розвитку). В минулому році 

зусиллями сільських рад аналогічна робота була проведена по 5 

об’єктам на суму 1 241 тис. грн.  

Значна увага в цьому році приділялась ремонту дахів. У 2018 році 

роботи проведені на 10 об’єктах на суму 12,9 млн грн, з них 9,2 млн – кошти 

державного та обласного бюджетів (Олексіївський ліцей, Грушинський НВК, 

Слобідський НВК, хірургічне відділення Первомайської ЦРЛ, Єфремівська 

адмінбудівля та СБК, Червонівський НВК та Михайлівська НВК, Берецький 

ФАП та В.Орільська адмінбудівля. 

Крім цього, проводились роботи з поточного ремонту будівель, що 

також сприяє зменшенню споживання енергоресурсів. У 2018 році проведено 

ремонт 10 об’єктів на суму 2,5 млн грн, з них 1,5 млн грн – ремонт 

приміщення територіального центру. 

З метою виявлення шляхів зменшення споживання енергоресурсів 

відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації проведено 

енергетичні аудити 11 навчальних закладів на суму 199,8 тис. грн 

(Червонівський НВК; Грушинський НВК; Олексіївський НВК; Біляївський 



НВК; Троїцький НВК; Слобідський НВК; Шульський НВК; Берецький НВК; 

Михайлівський НВК; Миронівський НВК; Одрадівський НВК).  

В рамках реалізації Проекту модернізації та енергозбереження для 

систем вуличного освітлення Харківського регіону «Енергія світла» до 2021 

року проведено роботи у 3 населених пунктах (с.Олексіївка, с.Миколаївка та 

с.Степове), встановлено 89 світлодіодних вуличних освітлювальних 

приладів, повішено 13,7 км проводів та прокладено 135 м кабелю. 

Транспортний комплекс 

Автомобільний транспорт – це основний вид транспорту на території 

Первомайського району. З 58 населених пунктів 49 забезпечено автобусним 

сполученням, 8 населених пунктів (Калинівка, Троїцьке, Роздолля, 

Краснопавлівське, Крюкове, Шульське, Радомислівка, Високий) розташовані 

поблизу залізниці. 

Протягом 2018 року забезпечено пасажирські перевезення на 11 

приміських автобусних маршрутах загального користування, роботу на яких 

забезпечує підприємство ТОВ «АВТО–ОВІ». Рівень виконання пасажирських 

перевезень за 11 місяців 2018 року становить 84,6%, минуло річ – 96,2%. 

Реформування житлово-комунального господарства 

З початку 2018 року споживачів району забезпечено житлово-

комунальними послугами у необхідних обсягах. 

Водозабезпечення – найбільш значимий показник якості життя 

населення. Водопостачання населення питною водою здійснюється з 19 

локальних водопровідних мереж загальною протяжністю 89,7 км, 2 

населених пункти району (с.Ржавчик та с.Миронівка ) забезпечуються 

питною водою з Краснопавлівського водосховища, завдяки підключення до 

водогону Краснопавлівка-Харків Харківського управління КП «ВОДА». 

Таким чином, якісною питною водою з водогонів забезпечується лише 40% 

населення району. Джерелами водопостачання у районі є 26 артсвердловини 

та 3 шахтних колодязі.  

Кожний рік на реконструкцію і ремонт систем водопостачання 

витрачаються значні кошти. 

У 2018 році на утримання та ремонт водопровідної мережі витрачено 

2,0 млн грн, що на 486 тис. грн менше минулорічного показника. За ці кошти 

були проведені роботи по Берецькій сільській раді (1,3 млн. грн з обласного 

бюджету на проект по капітальному ремонту водозабору в сел.Трійчате). 

Крім цього, за кошти місцевих бюджетів були проведені роботи 

Грушинською, Єфремівською та Красненською сільськими радами.  

З метою підтримання дорожнього господарства у безаварійному стані, 

на виконання заходів з поточного ремонту доріг у населених пунктах району 

у 2018 році було освоєно 3 528,0 тис. грн.  

Проведені роботи з капітального ремонту доріг комунальної власності 

на загальну суму 4 283,086 тис. грн, з них 2 983 тис. грн – кошти державного 

бюджету (с.Шульське, с.Ржавчик, с.Картамиш, с.Грушине, с.Олексіївка) та 

1 300 тис. грн – кошти сільських рад (с.Червоне та с.Ржавчик). 



Продовжується ремонт дороги державного значення Мерефа-Лозова-

Павлоград. У 2018 році на облаштування верхнього шару асфальту витрачено 

11 млн грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету проведено ремонт 2-х ділянок 

доріг загального користування місцевого значення у с.Єфремівка та 

с.Одрадове на загальну суму 11,4 млн. грн. 

На благоустрій населених пунктів протягом 2018 року використано 

понад 2,0 млн грн. 

З метою покращення умов очікування громадського транспорту за 

кошти місцевого бюджету в с.Михайлівка встановлено павільйон очікування 

громадського транспорту на суму 50,0 тис. грн, в с.Одрадове (2 шт.) на 10,0 

тис. грн., Грушинською сільською радою на суму 38,9 тис. грн проведені 

ремонтні роботи та благоустрій поруч з павільйоном очікування.  

У 2018 році встановлено 10 дитячих ігрових майданчиків (с.Єфремівка, 

с.Троїцьке, с.Киселі, с.Михайлівка, с.Роздолля, с.Шульське, с.Паризьке та 

с.Побєда)., минулоріч встановлено 6 майданчиків на суму 125 тис. грн.  

Охорона навколишнього природного середовища 

Однією з найгостріших проблем в районі є стан поводження з твердими 

побутовими відходами. 

З метою покращення ситуації у сфері поводження з відходами на 

території району виготовлено проект з Будівництва комплексів по 

управлінню комунальними відходами в с.Караченців (проектом 

передбачається будівництво комплексу з переробки твердих побутових 

відходів з системою збору, утилізації полігонного газу та виробництва 

електричної енергії).  

Проводиться агітаційна робота щодо охоплення населення роздільним 

збиранням корисних компонентів твердих побутових відходів.  

Одним із варіантів ефективного вирішення проблем у сфері 

поводження з відходами є запровадження роздільного збирання їх 

компонентів. 

Зазначена робота активно проводиться Ржавчицькою сільською радою. 

У 2018 році за кошти місцевого бюджету на суму 146 тис. грн було придбано 

33 контейнери для сміття, в т.ч. 3 для поліетилену, 5 для скла та 25 для 

твердих побутових відходів. Суданською сільською радою у 2018 році 

придбано 7 контейнерів (20,3 тис. грн) для роздільного збирання ТПВ.  

На території району проведено заходи щорічної всеукраїнської акції з 

благоустрою «За чисте довкілля». Також, упродовж червня-вересня 2018 

року в районі проводилася безстрокова кампанія із забезпечення чистоти і 

порядку в населених пунктах та підвищення контролю за дотриманням норм 

громадського порядку у цій сфері. Під час проведення акцій було ліквідовано 

108 несанкціонованих звалищ загальним обсягом 213 куб. м. 

Для вирішення екологічних проблем району, на виконання заходів 

«Екологічної програми Первомайського району Харківської області на 2014-

2018 роки», у 2018 році було використано 98,718 тис. грн з коштів 

екологічного фонду, а саме: виготовлення проекту «Відновлення і підтримка 



сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Берека в 

межах села Берека»  на суму 98,718 тис. грн. 

На сьогоднішній день природно-заповідний фонд Первомайського 

району налічує 6 об’єктів (в т.ч. 1 – загальнодержавного значення, 5 – 

місцевого значення) загальною площею 2242,5 га, що становить 1,88% від 

загальної площі району. 

Розвиток будівельної галузі 

Протягом 2018 року завершено розроблення, погоджено обласними 

службами та схвалено на містобудівній раді при Департаменті 

містобудування та архітектури облдержадміністрації 9 генеральних планів 

населених пунктів, а саме с.Грушине, с-ще Краснопавлівське, с.Михайлівка, 

с-ще Біляївка, с.В.Орілька, с.Червоне, с.Красне, с.Задорожнє, с.В.Бишкин, 

але затверджено на сесіях сільських рад тільки 4 генплани: с.Грушине, с-ще 

Краснопавлівське, с.Михайлівка, с.Червоне, інші планується розглянути на 

сесіях сільських рад у 1 кварталі 2019 року. 

Крім того, на різних стадіях розроблення та погодження знаходяться 

генеральні плани ще на 13 населених пунктів: с.Миронівка, с.Одрадове, 

с.Максимівка, с.Картамиш, с.Киселі, с.Кам’янка, с.Перерезнівка, 

c.Дмитрівка, с-ще Троїцьке, с.Мар’ївка, с.Роздолля, с.Шульське, с.Картамиш. 

Також, у 2018 році розроблено 5 детальних планів територій, у т. ч 3 за 

межами населених пунктів Олексіївської (1) та Грушинської (2) сільських рад 

та 2 в межах населених пунктів с-ще Біляївка (1), с.Ржавчик (1). 

Всього на розроблення містобудівної документації у 2018 році 

витрачено біля 2 млн грн, на рівні минулого 2017 року.  

Відповідно до Наказу Мінрегіону від 26.07.2018 № 187, Програми 

соціально-економічного розвитку Харківської області на 2018 рік, в 

Первомайському районі розпочато Будівництво амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини в с-щі Біляївка (укладання фундаменту). 

Вартість будівництва 10,7 млн грн. Станом на 01 грудня 2018 року освоєно 

5,9 млн грн. У 2019 році планується розпочати будівництво ще однієї 

амбулаторії в с-щі Трійчате, проектно-кошторисна документація виготовлена 

в повному обсязі. 

У 2018 році продовжувалась робота по введенню в експлуатацію 

житла. Будівництво житла в районі відбувається виключно за рахунок коштів 

забудовників. За 2018 рік введено в експлуатацію 6 індивідуальних житлових 

будинків загальною площею 409,6 кв. м. (с.Ржавчик, с-ще Біляївка, 

с.Олексіївка, с.Високий, с.Красне). У 2017 році було введено в експлуатацію 

4 індивідуальні  житлові будинки загальною площею 370,2 кв. м., що склало 

123,3% річного плану (300 кв.м.). 

Розвиток споживчого ринку 

На даний час районна мережа підприємств торгівлі налічує 52 

стаціонарні торгові точки, з яких 24 змішаного типу, в т.ч. 4 кіоски. 

З 58 населених пунктів в 30 селах відсутня стаціонарна торгівля, 

забезпечення продуктами харчування у зазначених селах здійснюється 

10 автолавками. 



На території району відсутні ринки, тому торгівля сільгосппродукцією 

здійснюється на території міста Первомайський. На території 

м.Первомайський для сільгоспвиробників встановлено 8 павільйонів для 

торгівлі продукцією власного виробництва: ТОВ АФ «Киселі» 1 кіоск 

(молоко, м’ясо), ТОВ «Ржавчик» 3 фірмові кіоски (молоко), ФГ «Ганна» 

2 фірмові кіоски (молоко), ФГ «Глечок» 1 кіоск торгівля молочними 

продуктами з козячого молока, ПП Вовк (м’ясо) 1 кіоск. На території 

м.Харків 3 кіоски ФОП Капустенко (м. Харків – молоко, м’ясо). Ситуація на 

споживчому ринку району майже не відрізняється від ситуації в області та 

інших регіонах України.  

Інвестиційна діяльність 

За січень-вересень 2018 року підприємствами та організаціями району 

за рахунок усіх джерел фінансування, у фактичних цінах освоєно 

41,7 млн грн капітальних інвестицій, обсяг яких проти 9 місяців 2017 року 

зменшився на 42%.  

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу склав 

2650,8 грн, середньообласний показник становить 5108,5 грн. 

Частка Первомайщини у загальнообласне капіталовкладення становила 

0,3%, минулоріч – 0,6%.  

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону 

потребує мобілізації всіх існуючих ресурсів для залучення іноземних 

інвестицій в економіку регіону. 

На території району працюють 3 підприємства (СТОВ АГРОФІРМА 

«Україна–Нова», ТОВ «АПК «Україна-Нова», ТОВ «Топфармінг») з 

іноземними інвестиціями, які займаються вирощуванням зернових культур. 

З метою розвитку інвестиційної діяльності ведеться постійна робота з 

іноземними інвесторами щодо супроводження реалізації інвестиційних 

проектів в районі. 

З метою залучення іноземних інвестицій до Первомайського району 

райдержадміністрацією створено Реєстр інвестиційних пропозицій. 

Райдержадміністрацією спільно з громадськими організаціями ведеться 

робота по залученню міжнародної технічної допомоги в економіку району. 

Одним із напрямків роботи є моніторинг та пошук грантів, розміщених на 

сайті ресурсного центру «Гурт». 

З метою створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення 

іноземного капіталу та забезпечення соціально-економічного розвитку 

регіону: 

- створено та постійно оновлюється реєстр інвестиційних (проектних) 

пропозицій Первомайського району; 

- підготовлено та направлено до облдержадміністрації інформацію 

щодо інвестиційних проектів, які можуть бути реалізовані у регіоні, а також 

дані про вільні земельні ділянки (типу Greenfield) і вільні виробничі площі 

(типу Brownfield); 

- постійно ведеться робота щодо залучення ділових кіл району до 

участі у міжнародних економічних, інвестиційних форумах і конференціях з 



метою презентації інвестиційних та інноваційних можливостей 

Первомайщини. 

Управлінням економічного розвитку райдержадміністрації постійно 

надається інформаційна та консультаційна підтримка щодо розроблення 

інвестиційних проектів. 

Реформування системи надання адміністративних послуг 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» 

створений та діє центр надання адміністративних послуг Первомайської 

районної державної адміністрації Харківської області (далі – ЦНАП). 

ЦНАП щодня забезпечує прийом громадян, зручне і оперативне 

отримання адміністративних послуг фізичними та юридичними особами, 

максимальне спрощення організації та технології їх надання, відкритість і 

прозорість умов при розгляді звернень фізичних та юридичних осіб. 

В ЦНАПі споживачам надаються: 

 послуги центральних органів виконавчої влади (Держгеокадастр, ДСНС, 

Держпродспоживслужба, ДМС); 

 послуги районної державної адміністрації; 

 послуги з видачі документів дозвільного характеру. 

Загалом громадянам та представникам бізнесу Первомайського району 

доступно 68 адміністративних послуг.  

За 2018 рік до ЦНАПу звернулося 4745 громадян та представників 

бізнесу, з них 3628 осіб звернулись особисто та 1117 осіб звернулись за 

допомогою он-лайн сервісів. Створено належні умови праці для 

співробітників ЦНАПу, для ефективного функціонування центр забезпечено 

необхідними матеріально-технічними засобами. Для роботи в ЦНАПі задіяно 

2 адміністратори, які в повному обсязі забезпечують якісне надання 

адміністративних послуг для жителів Первомайського району. 

ЦНАП підключено до державних реєстрів: єдиний державний реєстр 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

державний реєстр речових прав на нерухоме майно та єдиний державний 

демографічний реєстр. 

Рішенням ХХV сесії районної ради VІІ скликання № 533-VІІ від 

14.06.2018 року «Про внесення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХ сесії районної ради VІІ 

скликання № 478-VІІ від 22.02.2018 року» виділено кошти з районного 

бюджету на встановлення та обслуговування робочої станції в розмірі 410 

тис. грн.  

12 листопада 2018 року ЦНАП підключено до каналу конфіденційного 

зв’язку і до Єдиного державного демографічного реєстру. 

На сьогодні отримано усе необхідне обладнання для надання послуг з 

видачі паспорту громадянина України у формі ID-картки та паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон. 

Податково-бюджетна діяльність 



У 2018 році до місцевих бюджетів району отримано 247,9 млн грн 

(темп росту – 134,4% до 2017 року), з яких 212,7 млн грн доходів загального 

фонду та 35,2 млн грн доходів спеціального фонду. 

У структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів 

Первомайського району (без урахування трансфертів) у 2018 році найбільшу 

питому вагу займають: податок на доходи фізичних осіб – 37,3%, єдиний 

податок – 17,6%, рентна плата за користування надрами – 25,7% та плата за 

землю – 17,8%.  

Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб складає 41,6 млн 

грн. У порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 6,1 млн грн або 

на 17,3%. 

Єдиного податку отримано у 2018 році 19,6 млн грн, що більше ніж у 

2017 році на 2,7 млн грн або на 15,8%. 

Рентна плата надійшла в сумі 28,6 млн грн.  

Надходження плати за землю у 2018 році склали 19,8 млн грн, що 

більше ніж у 2017 році на 0,3 млн грн або на 1,7%. 

Обсяг податкового боргу до місцевих бюджетів станом на 01.12.2018 

року збільшився з початку року на 1,8 млн грн та становить 3,1 млн грн.  

Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей 

В районі приділяється увага роботі з сім’ями, що перебувають у 

складних життєвих обставинах і які залишаються постійним джерелом 

соціального сирітства, але кількість дітей, які залишилися без батьківського 

піклування, в районі за останні роки не зменшується (2015 рік – 51 дитина; 

2016 – 61; 2017 – 64; 2018 – 61). 

Станом на 01.01.2019 року на обліку в районі перебуває 61 дитина-

сирота та позбавлена батьківського піклування. З них: 23 дитини-сироти, 38 – 

діти, позбавлені батьківського піклування. 

З 61 дитини: 33 дитини виховуються під опікою, 11 дітей виховуються 

в прийомних родинах району та області, 12 дітей виховується у дитячих 

будинках сімейного типу (ДБСТ) району та області, 3 дітей виховуються в 

інтернатних закладах (1 – МОЗ, 2 – Мінсоцполітики), 1 учень профліцею, 1 – 

тимчасово перебуває в родині рідних. 

До інтернатних установ діти не направлялись. 

Даний показник має в районі постійну позитивну динаміку. 

В районі діє 2 дитячих будинки сімейного типу (Берецька, Суданська 

сільські ради), в яких виховується 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 2 особи з їх числа; 6 прийомних сімей 

(Олексіївська, Закутнівська, Дмитрівська, Суданська, Картамиська сільські 

ради), в яких виховується 10 дітей та 1 особа з числа дітей-сиріт. 

З початку року нові ДБСТ в районі не створювалися.  

З початку року до ДБСТ району влаштовано 2 дитини-сироти. 

Створена 1 прийомна родина (Суданська сільська рада), яка взяла на 

виховання 1 дитину, позбавлену батьківського піклування. 

Також, до нашого району з Лозівського району переїхала 1 прийомна 

родина з 3 дітьми-вихованцями. 



Передано під опіку (піклування) фізичних осіб протягом 2018 року 1 

дитину; всього у цих формах сімейного виховання перебуває 33 дитини. 

Протягом 2018 року усиновлень дітей району не було. 

Здійснюються заходи щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування. 

У 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам придбано 2 однокімнатні квартири як соціальне житло для 

забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа на загальну суму 

340 тис. грн. 

Створено фонд соціального житла для дітей-сиріт та позбавлених 

батьківського піклування з 8 1-кімнатних квартир, які придбані у 2017-2018 

роках за рахунок державної субвенції. З даного фонду надано 6 квартир, ще 2 

квартири планується надати дітям-сиротам у 2019 році. 

В районі розпочато ведення соціального квартирного обліку дітей-

сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа (6 осіб). На 

соціальний квартирний облік поставлено 1 дитину-сироту (Роздольська 

сільська рада).  

Зайнятість населення та ринок праці 

Середньомісячна кількість наявного населення району на 01.01.2019 

року становила 15,3 тис. осіб.  

Рівень безробіття населення зменшився з 5,3% за 2017 рік до 4,5% за 

2018 рік. 

Стабілізації положення на ринку праці сприяє послідовна робота з 

охоплення безробітних заходами активної політики зайнятості 

(працевлаштування, залучення до громадських та інших робіт тимчасового 

характеру, проходження професійного навчання). Одночасно, за різними 

напрямками активних форм зайнятості, на кінець 2018 року охоплено 

1725 осіб. Чисельність працевлаштованих безробітних громадян склала 

779 осіб; професійним навчанням охоплено 272 безробітних; до громадських 

та інших робіт тимчасового характеру з початку року залучено 674 особи. 

Відповідно до результатів моніторингу створення нових робочих місць, 

проведеного згідно з Методикою, затвердженою наказом Міністерства 

соціальної політики України від 23.09.2013 № 611, за даними Міністерства 

соціальної політики України, в районі за 2018 рік створено 118 робочих 

місць. Завдання обласної програми зайнятості щодо створення нових 

робочих місць за 2018 рік виконано на 147,5 %. 

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного соціального 

внеску за 2018 рік працевлаштовані 28 безробітних. 

Грошові доходи населення та заробітна плата 

Збільшення розміру оплати праці, скорочення диференціації доходів є 

одним із основних завдань щодо підвищення рівня життя населення. 

Згідно із статистичними даними за січень-грудень 2018 року 

середньомісячна заробітна плата працівників Первомайського району складає 

9414 грн, що на 19,1% або на 1507 грн вище ніж обласний показник 

(7907 грн), законодавчо встановлену мінімальну заробітну плату для 



працездатної особи перевищує у 2,5 рази, а законодавчо встановлений 

прожитковий мінімум для працездатної особи перевищує у 4,9 рази. В 

порівнянні з відповідним періодом минулого року середньомісячна заробітна 

плата працівників Первомайського району зросла на 30,6 % (7209 грн). 

Станом на 01.01.2019 року заборгованість із виплати заробітної по 

підприємствам району відсутня. 

Соціальне забезпечення 

У Первомайському районі функціонує територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Основним 

завданням відділень територіального центру є виявлення громадян, які 

потребують соціальних послуг, визначення їх індивідуальних потреб у 

соціальному обслуговуванні та забезпечення якісного надання соціальних 

послуг. 

До структури територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Первомайської районної ради входить чотири 

відділення та структурний підрозділ: 

-  відділення соціальної допомоги вдома; 

-  відділення денного перебування; 

-  відділення організації надання адресної натуральної і грошової 

допомоги; 

-  відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання; 

-  пункт прокату технічних засобів реабілітації (ТЗР). 

Територіальним центром соціального обслуговування за 2018 рік 

надано послуг 643 особам, які потребували соціального обслуговування у 

відділеннях територіального центру.  

Відділенням стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання в с.Грушине за 2018 рік надано послуг 18 особам: стаціонарного 

догляду 13 особам та послугу паліативного догляду (з наданням місця 

постійного проживання) – 5 особам. На 01.01.2019 року проживає 15 осіб. 

Відділення забезпечено всім необхідним для належних умов 

проживання громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та безперебійного 

функціонування (створено необхідний запас їжі, медикаментів, одягу, взуття, 

палива для бензогенератора 

З метою покращення якості надання соціальних послуг та матеріально-

технічного забезпечення відділення територіального центру, у 2018 році в 

закладі проведено капітальний ремонт будівлі (міні проект на суму 

1 500 тис. грн) та за кошти районного бюджету придбано автомобіль 

вартістю 535 тис. грн. 

В районі забезпечено своєчасне призначення та виплата допомог сім'ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям, грошової 

допомоги особам, які здійснюють догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок 

психічного розладу та щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг.  



Протягом 2018 року державні соціальні допомоги призначено та 

профінансовано на суму 19,4 млн грн (кількість отримувачів станом на 

01.01.2019 року – 876 осіб (сімей). 

Станом на 01.01.2019 на обліку в управлінні праці та соціального 

захисту населення райдержадміністрації перебуває 189 внутрішньо 

переміщених осіб (94 сім’ї). 

Станом на 01.01.2019 року щомісячну допомогу на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг, отримують 43 сім’ї. 

На 01.01.2019 житлову субсидію в районі отримують 2106 сімей. За січень-

грудень 2018 року житлові субсидії населенню нараховано на суму 

21 063,1 тис. грн, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, твердого 

палива та скрапленого газу нараховано на суму 1 134,9 тис. грн, житлові субсидії 

населенню профінансовано на суму 29 093,4 тис. грн, у тому числі 

12 663,8 тис. грн – погашення заборгованості минулого року; пільги на оплату 

житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу 

профінансовано на суму 1 460,0 тис. грн, у тому числі 337,3 тис. грн – погашення 

заборгованості минулого року. 

Станом на 01.01.2019 на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 

4843 особи (станом на 01.01.2018 – 4856 осіб; станом на 01.01.2017 – 4949 

осіб). 

Станом на 01.01.2019 на обліку в управлінні праці та соціального 

захисту населення перебуває 114 осіб, які брали участь в антитерористичній 

операції (113 учасників бойових дій, 1 особа з інвалідністю внаслідок війни; 

6 членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції). 

З метою підвищення рівня соціальної захищеності та дотримання прав 

окремих категорій громадян на пільговий проїзд, у 2018 році в 

Первомайському районі у районній програмі, виходячи з фінансових 

можливостей, затверджені видатки на відшкодування у 2018 році витрат за 

безоплатне перевезення деяких категорій громадян автомобільним і 

залізничним транспортом у сумі 640,0 тис. грн, з яких станом на 01.01.2019 

року профінансовано 428,7 тис. грн. 

За 2018 рік на закупівлю санаторно-курортних путівок для 

оздоровлення пільгового контингенту використано 242,6 тис. грн з бюджетів 

усіх рівнів: 

- 29 путівок на суму 204,4 тис. грн за рахунок коштів обласного 

бюджету; 

- 3 путівки на суму 21,8 тис. грн за кошти Державного бюджету; 

- 2 путівки на суму 16,4 тис. грн за кошти районного бюджету. 

Всього у 2018 році оздоровлено 34 особи пільгового контингенту. 

Охорона здоров'я 

Одним із найважливіших пріоритетів державної політики України є 

збереження та зміцнення здоров’я нації на підставі формування здорового 

способу життя та підвищення доступності та якості медичної допомоги. 



У 2018 році уряд запланував здійснити конкретні заходи щодо 

підвищення рівня медицини на сільських територіях. Первинна медицина на 

селі має бути як найшвидше реформована, якість медичної послуги 

наближена до людини й мати зовсім іншу якість.  

Саме такі пріоритети підтримані рішенням XXVII сесії Первомайської 

районної ради VII скликання від 31 серпня 2018 року №589-VII та рішення 

XLVIII сесії Первомайської міської ради VII скликання від 31 серпня 2018 

року №948-48/7 «Про реорганізацію шляхом перетворення Комунального 

закладу охорони здоров’я «Первомайський центр первинної медико-

санітарної допомоги» на Комунальне некомерційне підприємство 

«Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги» для 

підвищення рівня медичного обслуговування населення, якості 

обслуговування населення, якості обстежень, діагностики та лікування різних 

захворювань мешканців міста Первомайський та Первомайського району, 

впровадження нових підходів щодо організації закладів охорони здоров’я та 

їх фінансового забезпечення, створення ефективної системи мотивації 

лікарів, впровадження практики телемедицини тощо. 

Основною метою діяльності КНП «Первомайський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» є забезпечення організації кваліфікованої 

первинної лікувально-профілактичної допомоги населенню міста та району, 

проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і зниження 

захворюваності, інвалідності і смертності, раннього виявлення захворювань, 

надання прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню 

кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги, здійснення 

його диспансеризації та моніторингу за станом здоров’я, забезпечення 

дотримання прав і обов’язків пацієнтів. 

До складу Центру входять 13 амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини та 15 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

У закладі працює 35 лікарів та 79 молодших спеціалістів з медичною 

освітою, показник укомплектованості становить 81% та 85%. 

Фінансування з районного бюджету станом на 31.12.2018 склало 

3 232,28 тис. грн:  

 придбання бензину, запчастин, канцелярських та господарчих товарів, 

пластикові вікна – 922,794 тис. грн; 

 придбання медикаментів, в т.ч. туберкулін та орфанні захворювання – 

304,693 тис. грн, медобладнання – на суму 240,064 тис. грн; 

 на послуги з газообслуговування, Інтернету, програма «Медстар» - 

361,130 тис. грн; 

 кошти на оформлення автомобілів та оформлення ліцензії на медичну 

практику – 35,1 тис. грн; 

 покращення матеріально-технічного стану: 

- автомобілі (2 шт.) – 625,00 тис. грн; 

- комп’ютерна техніка – 305,00 тис. грн; 

- лабораторне обладнання – 123,499 тис. грн; 



- медичне обладнання (стерилізатор, сумка-укладка, сухо-жарова шафа, 

електрокардіограф тощо) – 315,700 тис. грн. 

За рахунок районного та сільських бюджетів покращено матеріально-

технічний стан приміщень, а саме: 

- проведено утеплення будівлі ФАПу с-ща Слобідське за рахунок міні-

проекту, який ініціювала Слобідська сільська рада на загальну суму 

380,0 тис. грн та косметичний ремонт (утеплення підлоги) – 2,0 тис. грн;  

- проведено поточний ремонт ФАПу с.Роздолля за рахунок коштів КХП 

“Каснопавлівське” (фонд “Разом з Кернел”), вартість якого становить 

11,8 тис. грн, в тому числі замінено 2 шт. дверних міжкімнатних блоків на 

суму 8,8 тис. грн; 

- проведено поточний ремонт ФАПу с.Шульське, за рахунок бюджету 

Роздольської сільської ради, на загальну суму 2,0 тис. грн (косметичний 

ремонт кабінетів, утеплення підлоги). 

- проведено утеплення фасаду ФАПу с.Киселі за рахунок 

співфінансування міні-проекту Киселівської сільської ради "Нове дихання" 

на загальну суму 284,0 тис. грн;  

- проведено заміну та ремонт системи опалення АЗПСМ с.Закутнівка за 

рахунок бюджету Закутнівської сільської ради на загальну суму 

195,0 тис. грн; 

- проведено утеплення приміщення ФАПу с.Картамиш за рахунок 

Картамиської сільської ради на загальну суму 20,0 тис. грн; 

- проведено внутрішній косметичний ремонт АЗПСМ с.Красне на 

загальну суму 7,0 тис. грн; 

- проведено заміну віконних блоків АЗПСМ м.Первомайський №1 на 

енергозберігаючі в кількості 22 шт. на загальну суму 171,706 тис. грн.  

Забезпечено матеріально-технічне оснащення: 

- меблі для АЗПСМ с.Олексіївська на 50,0 тис. грн, медичне 

обладнання (апарат УВЧ, паровий автоклав, небулайзер на 98,0 тис.грн; 

- меблі для АЗПСМ с. Ржавчик на 39,0 тис.грн, комп’ютерна техніка на 

20,0 тис. грн;  

- комп’ютерна техніка для АЗПСМ с.Одрадове на 30,0 тис. грн;  

- лабораторне обладнання для АЗПСМ с.Красне на 54,2 тис. грн; 

- сухо-жарова шафа для АЗПСМ с.Закутнівка на 12,0 тис. грн; 

- сухо-жарова шафа для ФАПу с.Роздолля на 30,0 тис. грн; 

- комп’ютерна техніка для АЗПСМ м.Первомайський на 26,0 тис. грн;  

За 2018 рік через систему eHealth МОЗ України підписано 28 437 

декларацій між лікарями та пацієнтами Первомайського району та міста 

Первомайський.  

На сільські амбулаторії загальної практики сімейної медицини було 

здійснено 26 виїздів бригади спеціалістів Первомайської центральної 

районної лікарні, під час виїздів оглянуто 717 осіб, яким при необхідності 

було призначено лікування амбулаторно та проведений відбір хворих на 

лікування у ЦРЛ, а також для проведення консультування як в ЦРЛ так і на 

третьому рівні надання медичної допомоги. Також, згідно з угодою про 



соціальне партнерство у сфері охорони здоров’я, благодійною організацією 

«Благодійний фонд соціального розвитку Харківської області» проведено 4 

виїзди до сіл Первомайського району фахівцями медичних закладів м.Харків. 

В Первомайському районі за 2018 рік обсяг розподілених коштів для 

реалізації Урядової програми «Доступні ліки», відповідно до постанови КМУ 

від 09.11.2016 № 863 «Про запровадження вартості лікарських засобів» склав 

1 413,702 тис. грн, використано – 1 413,699 тис. грн (100 %). 

На даний час в реалізації Урядової програми «Доступні ліки» беруть 

участь 8 аптечних закладів, 16 пунктів, або майже 75% від загальної кількості 

аптек, розташованих на території району. 

Підтримка дітей та молоді 

Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації проведено 8 

районних заходів «Формування ціннісних орієнтирів, громадянської позиції 

та утвердження національно-патріотичної свідомості молоді» та 4 з напряму 

«Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та 

культури здоров’я серед молоді» . 

Загалом, заходами з реалізації молодіжної політики охоплено близько 2 

тисяч молодих осіб, у т.ч. 1 300 тис. осіб були залучені до заходів з 

національно-патріотичного спрямування. 

Влітку 2018 року при навчальних закладах району діяло 12 таборів 

відпочинку, в яких оздоровлено 803 дитини. Табори працювали з 29 травня 

по 15 червня 2018 року. 

Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації була 

сформована електронна база даних дітей соціально незахищених категорій та 

затверджено планові показники оздоровлення та відпочинку дітей району. 

Відпочинком були охоплені учні пільгових категорій. 

Сесією районної ради виділено 85 тис. грн на закупівлю 17 путівок до 

позаміського табору “Біле озеро” (Зміївський район) для дітей соціально 

незахищених категорій Первомайського району. Діти відпочивали у період з 

08 по 28 липня 2018 року. 

За кошти обласного бюджету, станом на 15 вересня, за межами району 

та області відпочили: 

“Молода гвардія” (Одеська обл..) — 4 чол.; 

“Артек” (Київська область) — 3 чол.; 

“Перлина Чорномор’я” (Одеська обл.) - 5 чол.; 

«Патрія» (Одеська обл.) – 8 чол.; 

«Лісова пісня» (Запорізька обл.) – 17 чол.; 

“Динамо” (Львівська обл..) – 3 чол.; 

Табори Харківської області: 

«Біле озеро» - 17 чол.; 

«Зелена гірка» - 2 чол.; 

«Лісовичок» - 7 чол. 

Фізична культура і спорт 

Спорт і фізична культура є невід'ємною частиною виховного процесу 

дітей, підлітків, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої 



держави. Основне призначення сфери – зміцнення здоров'я, підвищення 

фізичних і функціональних можливостей людського організму, забезпечення 

збільшення обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу.  

Особлива увага приділяється охопленню заняттями спортом дітей та 

молоді. З метою створення необхідних умов для гармонійного виховання, 

фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і 

дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу 

життя функціонує дитячо-юнацька спортивна школа, де займається 360 учнів, 

що складає 36 % від учнівської молоді, що навчаються у загальноосвітніх 

школах району. Це один з найкращих показників у Харківській області.  

На завершення звіту хочу зазначити, що упродовж минулого року 

закладено серйозну основу для виконання поставлених завдань у 2019 році, 

але лише за умови узгодженої роботи усіх управлінь, відділів органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування ми зможемо досягнути 

успіху, зробивши життя пересічного мешканця Первомайщини змістовним, 

комфортним та успішнім. 

Дякую за увагу! 

 


