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 Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює 

виконавчу владу на території району та реалізує державну політику в різних 

сферах та галузях діяльності.  

Впродовж 2018 року головні зусилля, як адміністрації району її управлінь 

і відділів, підприємств та організацій району, органів місцевого 

самоврядування, аграріїв, депутатів та громадкісті, були докладені до створення 

необхідних, у першу чергу соціально-економічних та культурних умов для 

життєдіяльності усіх прошарків населення району. Нам вдалося забезпечити 

стабільну суспільно-політичну ситуацію в районі, вчасно і гідно втілювати в 

життя реформи, ініційовані Президентом України Петром Порошенком 

Перш за все хочу відмітити, що з 1 січня 2018 року повноваження в галузі 

освіти,культури, охорони здоров’я та частково повноваження із соціального 

захисту населення передані Коломацькій селищній раді. Разом з цим селищна 

рада перейшла на прямі міжбюджетні відносини та їй передано матеріально-

технічну базу і перейшли працювати до громади кваліфіковані працівники 

райдержадміністрації. 

Багатопланова організаторська робота постійно знаходила своє 

відображення в розпорядженнях голови районної державної адміністрації, яких 

було прийнято 260. Актуальні питання розвитку району розглядались на 3 

засіданнях колегії, за результатами яких прийнято 7 рішень, та на щотижневих  

апаратних нарадах із залученням начальників управлінь і відділів, сільських та 

селищного  голів, депутатів районної ради, керівників підприємств, установ та 

представників громадських організацій району. 

 

Сільське господарство 

 

Так, як наш район сільськогосподарський, хочу розпочати свою доповідь 

саме з цієї галузі, в якій здійснюють свою діяльність 33 підприємств, з них 21 

фермерські господарства. 

У обробітку землекористувачів усіх форм власності знаходиться 25 тис. 

га сільськогосподарських угідь, з яких рілля складає 22 тис. га. 

Протягом 2018 року вживалися заходи, спрямовані на забезпечення 

продовольчої безпеки району, підвищення конкурентоспроможності продукції 

аграрного сектора на внутрішньому та зовнішньому ринках, вирішення 

соціальних проблем села. 

Урожайність  зернових  культур по сільгосппідприємствах району склала 

50,2 ц/га. (2017р. – 41,1 ц/га.). Найбільшу урожайність зернових отримали  ПСП 

«Лілія» (80,4 ц/га)  ПСП «Кісівське», (65,1 ц/га), СФГ Алаван ( 95,0 ц/га)  – це   

господарства в обробітку яких  до п'ятисот гектар. Серед господарств в 
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обробітку яких більше тисячі гектар, найбільшу урожайність зернових  

отримали  в ТОВ АПО «Мрія» 51,0 ц/га. в СТОВ «Колос» (38,6 ц/га). 

Урожайність соняшнику в середньому по району отримана 35,5ц/га. У 

2017 році урожайність склала – 27,1 ц/га.  Найбільша урожайність по цій 

культурі в ПСП  «Кісівське» ( 45,0ц/га). 

Цукрових буряків в 2018 році в заліковій вазі по сільгосппідприємствах 

вивезено на переробку 50  тисяч тон, що на 15 тисяч тон   більше  ніж у 2017 

році.(35 тис.тон). Середня урожайність 445,4 ц/га.Найбільша урожайність в 

ПСП  «Лілія» 704,1 ц/га, ТОВ АПО «Мрія»424,3 ц/га. 

Озимі культури під урожай 2019 р. посіяні на площі 4549, га., що на 141,4 

га  менше від минулого року (2018р. – 4691,26  га.). 

Протягом звітного періоду в господарствах району зменшилось поголів’я 

ВРХ на 5% в порівнянні з 2017 роком. На сьогодні в господарствах району 

утримується 288 голови ВРХ, в тому числі корів – 80 голів, вівців — 295 гол., 

птиці 350 гол. Свинарством займається 2 сільськогосподарських підприємства 

району, в яких на сьогодні утримується 730 голів свиней, у порівнянні з 

минулим роком поголів’я  зменшилось на 121 гол. 

Виробництво молока протягом звітного періоду, зменшилося в порівнянні 

з минулим роком на 104 тонни  і склало 232,9 тонн. Зменшився і удій на 1 

корову на 1,2 тонн і складає в середньому 9,2 тонн.  

Середньодобові прирости ВРХ склали 258 гр., що на 23гр менше від 

минулорічного показника. 

Зменшилися і середньодобові прирости свиней, які, в цілому, по району 

складають – 167гр., що на 3 гр. менше від минулого року. 

У підприємств району загальне надходження приплоду телят зменшилося 

на 29 голови і склало 15 гол., поросят збільшилось  на 60 гол і склало 321 гол. 

 Надходження приплоду ягнят зменшилось на 7 голів і склало 295 голів. 

 

У 2018 році сільськогосподарськими підприємствами району закуплено 

13 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання на загальну суму 11 

млн. 834 тисяч гривень, що на 16 одиниць менше ніж в минулому році. 

Орендарями переглянутий розмір орендної плати за договорами оренди 

земельних ділянок (паїв). Загальне нарахування орендної плати становить 45 

млн. 274,3 тис.грн. (2017р. – 36 млн. 854,3 тис.грн.), заборгованість по сплаті 

має СТОВ «Колос» (160,5 тис.грн), або 79,3 % до нарахованої суми. За 1 гектар 

в середньому по району сплачено по 3086 гривень, що на 571 грн.,  більше ніж 

у 2017 році. В цілому орендна плата по району становить 9,66 % від грошової 

вартості орендованої земельної ділянки (в 2017 році 7,52%). 

 

Промисловість 

 

Єдиним промисловим підприємством в районі є ТДВ «Новоіванівський 

цукровий завод». Це підприємство є і одним з найбільших платником податків 

в нашому районі. 
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У звітному році переробка цукрового буряка збільшилася у порівнянні з 

2017 роком на 3,194 тис. тонн, або на 2% і складає 179,916 тисяч тонн, при 

цьому виробництво цукру зменшилося на 3,4 тис. тонн і склало 24,2 тис.тонн 

(2017р. – 27,6 тис. тонн). Вихід цукру, у порівнянні з минулим роком, 

зменшився на 2,11% і склав 13,5% (2017 рік – 15,61).  

 

Бюджет 

 

Обсяг доходів районного бюджету за 2018 рік склав – 29 861,5 тис. грн. 

(надходження загального фонду). 

Доходів загального фонду районного бюджету (без урахування 

трансфертів) надійшло 157,2 тис. грн., або 142,9 % до уточненого плану з 

урахуванням змін за відповідний період (110,0 тис. грн.). 

В тому числі надійшло: 

податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності – 2,0 тис. грн.; 

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами 

із доходів платника податку в сумі 25,5 тис. грн.; 

плати за надання адміністративних послуг надійшло 128,1 тис. грн., 

виконання склало 116,5 % при затверджених показниках на відповідний період 

– 110,0 тис. грн.; 

інші надходження – 1,5 тис. грн. (перерахування залишків коштів 

минулих років). 

Доходів спеціального фонду до районного бюджету не надходило. 

 

До загального фонду районного бюджету отримано офіційні трансферти з 

державного бюджету в сумі 29 704,3 тис. грн., в тому числі: 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 

будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 13 742,9 тис. грн.; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу – 1 228,8 тис. грн.;  

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права 

на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної 

допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II 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 – 11 364,4 тис. грн.; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
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державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", 

оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 2 884,2 тис. 

грн.; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа – 398,5 тис. грн.; 

- інші субвенції – 85,4 тис. грн. (на проведення відпочинку осіб, які 

безпосередньо брали участь в АТО, членів їх сімей, членів сімей загиблих 

учасників АТО у санаторно-курортних закладах Харківської області – 32,2 тис. 

грн., на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських 

переслідувань", у санаторно-курортних закладах Харківської області – 39,6 тис. 

грн., на проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 – 13,6 тис. 

грн.). 
 

Що стосується видаткової частини загального фонду районного бюджету 

за 2018 рік, то треба сказати, що вона проводилась виключно в межах 

затверджених районною радою асигнувань і виконана в сумі 37 550,0 тис. грн., 

або на 98,5 % до затверджених планових показників з урахуванням змін за 

відповідний період (38 134,6 тис. грн.). 

Із загального обсягу видатків районного бюджету спрямовано: на 

заробітну плату з нарахуванням на оплату праці 1 233,5 тис. грн., або 3,3 % від 

загального обсягу видатків, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентар – 113,9 тис. грн. (0,3 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

– 38,9 тис. грн. (0,1 %), оплата послуг (крім комунальних), видатки на 

відрядження – 89,4 тис. грн. (0,2 %), дослідження і розробки, окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) программ – 65,0 тис. грн. (0,2 %), субсидії 

та поточні трансферти підприємствам (установам) – 240,0 тис. грн. (0,6 %), 

поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 2 668,5 тис. 

грн. (7,1 %) та інші виплати населенню – 29 404,3 тис. грн. (78,3 %), інші 

поточні видатки – 51,3 тис. грн. (0,1 %), капітальні видатки – 3 645,3 тис. грн. 

(9,7 %). 

 На протязі 2018 року по районному бюджету своєчасно та в повному 

обсязі виплачувалась заробітна плата працівникам бюджетних установ, 

здійснювались розрахунки за спожиті енергоносії.  

 

Житлово-комунальне господарство 
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 Житлово-комунальне господарство району було вчасно підготовлено до 

роботи в осінньо-зимовий період, що дозволило своєчасно розпочати 

опалювальний період. 

 За ініціативи голови Харківської обласної державної адміністрації в 2018 

році в рамках проекту «Енергія світла» за кошти обласного бюджету проведено 

облаштування вуличного освітлення по вул.Піддубного,пров.Піддубного та 

вул. Д.Бєдного в смт.Коломак та по вул..Усачова в с.Шелестове. 

 За рахунок коштів державного бюджету проведені ремонтні роботи 

автодоріг загального користування місцевого значення, а саме: під’їзд до села 

Покровка на суму 2 827 440 грн.,та автодороги Водяне- Різуненкове на суму 

1 376 847 грн. Проведено капітальний ремонт вуличних доріг комунального 

значення, а саме дорога по вул. Зерновій в селі Шелестове на суму 1 214 499 

грн.  

Освіта 

 

Незважаючи на передачу повноважень протягом 2018 року здійснювалась 

фінансова підтримка галузі освіти з районного бюджету. 

Передано залишок коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду 1 541 779,0 грн. за рахунок яких на умовах 

співфінансування був придбаний новий шкільний автобус та кошти 

використовувались на потреби освітніх закладів. Надано субвенцію з районного 

бюджету на оплату праці працівникам шкільних та дошкільних підрозділів 

663 200,0 тис.грн., на проведення поточного ремонту спортивної зали 

Різуненківського ліцею 199 700,0 грн. 

Завдяки безпосередньої підтримки голови обласної державної 

адміністрації Світличної Ю.О. у 2018 році за рахунок коштів з обласного 

бюджету вдалося значно покращити матеріально-технічну базу навчальних 

закладів району, а саме: 

- замінено вікна на енергозберігаючі в Шелестівському ліцеї 40 вікон на 

загальну суму 387,637 тис.грн., Різуненківському ліцеї 44 вікна на загальну 

суму 405,998 тис.грн. та Коломацькому ліцеї 81 вікно на загальну суму 966,703 

тис.грн.; 

- проведено капітальний ремонт покрівлі в Різуненківському ліцеї на 

суму1 453 498 грн.; 

- проведено капітальний ремонт спортивної зали у Коломацькому ліцеї на 

суму 594 529 грн.; 

- надані кошти на створення та оснащення КУ «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Коломацької селищної ради в сумі 200,0 тис.грн. та інше. 

 

Охорона здоров’я 

 

Приділялася увага проблемним питанням в галузі охорони здоров’я. У 

2018 році з районного бюджету надано субвенцію Коломацькому селищному 

бюджету на утримання первинної медичної допомоги населенню, яка надається 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коломацької селищної 
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ради» в сумі 250,0 тис.грн. також з метою приведення матеріально-технічного 

забезпечення до норм Примірного табеля затвердженого Міністерством 

охорони здоров’я України були виділені кошти на придбання медичного 

обладнання в сумі 298 635 грн.. В результаті Центр оснащений на 85% від 

потреби. 

Культура 

 

Протягом 2018 року представники районної державної адміністрації 

брали участь у всіх заходах присвячених державним та професійним святам та 

інших культурно-масових заходах з яких наймаштабнішими були 25-та річниця 

створення Коломацького району та участь у Великій Слобожанській ярмарці.  

  

Соціальний захист 

 

Соціальний захист осіб з інвалідністю та ветеранів війни 

На обліку в управлінні соціального захисту населення Коломацької 

РДА станом на 01.01.2019 року перебуває 247 ветеранів війни, а також  215 

осіб з інвалідністю різних категорій, з яких 27 дітей  - інвалідів віком до 18 

років.  

Протягом 2018 року видано:  

- 30 направлень на виготовлення ортопедичного взуття;  

- 5 направлень на виготовлення корсету; 

- 7 направлень на виготовлення рукавиць; 

- 2 направлення на протез молочної залози та 2 - на протез нижньої кінцівки. 

 Також видано 3 направлення на виготовлення ТЗР. 

  Впродовж звітного періоду на санаторно - курортне лікування осіб з 

інвалідністю та ветеранів війни з обласного бюджету надійшли кошти в сумі 

39,5 тис. грн., які використані в повному обсязі. 6 учасників АТО разом з 

родинами (всього 19 чол.) виявили бажання пройти короткотерміновий 

відпочинок вихідного дня, а також 2 члени сім’ї загиблого в супроводі матері. 

Станом на 01.01.2019 року відпочинок в санаторії «Березівські мінеральні 

води» пройшли 4 учасника АТО з родиною (13 чол.); в санаторії «Роща» -  2 

учасника АТО з родиною (6 чол.) та 2 дітей члена сім’ї загиблого в супроводі 

матері. А також видано 4 направлення учасникам бойових дій 

антитерористичної операції на короткотерміновий відпочинок (14 днів) в 

санаторій ДП «Клінічний Санаторій «Курорт Березівські мінеральні води»та в 

санаторії «Роща».  

 

Персоніфікований облік громадян , які мають право на пільги 

Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 1953 пільговиків різних 

категорій, з них: 247 ветеранів війни, в т.ч. 75 учасників бойових дій 

антитерористичної операції та  4 члена сім’ї загиблого учасника бойових дій 

антитерористичної операції; 10 ветеранів військової служби та ветеранів 

органів внутрішніх справ; 50 осіб, які постраждала внаслідок аварії на 
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Чорнобильській атомній електростанції; 631 дитина війни; 1015 пільговиків   

інших категорій. 

Протягом звітного періоду  профінансовано  пільги на житлово-

комунальні послуги  в сумі 785,9 тис.грн. та на придбання твердого палива в 

сумі  107,9 тис. грн.. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 року 

№ 170 «Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової допомоги, 

передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» щорічну 

разову допомогу до 5 Травня отримали 228 чоловік на суму 236,620 тис. грн.. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року 

№ 179 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції», постійно проводиться 

інформаційно – роз’яснювальна робота серед демобілізованих учасників АТО, 

щодо можливості проходження ними професійного навчання. Так, 2 учасника 

антитерористичної операції пройшли навчання з  підготовки водіїв 

транспортних засобів категорії «С» та категорії «В» у Валківському районному 

спортивно-технічному клубі товариства сприяння обороні України.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 

року № 1057 «Про Порядок проведення психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності» 1 

учасник бойових дій пройшов психологічну реабілітацію в санаторії ДП 

«Південь – Курорт – Сервіс» на базі санаторію «Оризонт». 

 

Надання всіх видів адресних допомог 

Протягом 2018 року  відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»  допомогу  станом на 01.01.2019 

р.  отримували 71 сім’я на загальну суму 2773,4 тис.грн.  Профінансовано 

допомогу в повному обсязі. 

Згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»  

впродовж звітного періоду  здійснювались призначення та виплати наступних 

видів допомог: 

-  допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами призначено 46 особам та 

виплачено допомогу  на загальну суму 106,3 тис.грн.; 

- одноразову  допомогу при народженні  дитини  протягом звітного 

періоду отримували щомісячні виплати  222 одержувачі на 224 дитини на 

загальну суму 3534,9 тис.грн. та профінансована в повному обсязі; 

- допомогу на дітей одиноким матерям  отримали  144 одержувачі  на 

загальну суму 1757,5 тис.грн. та профінансовано в повному обсязі; 

- допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням була 

призначена та виплачена  15 опікунам на  загальну суму 899,9 тис. грн. 
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 Допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» протягом звітного періоду 

отримали 82 особи з інвалідністю на загальну суму  1700,8 тис.грн..  

  Державну соціальну допомогу дітям-вихованцям дитячих будинків 

сімейного типу і прийомним дітям у прийомних сім’ях та грошове забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам  протягом звітного періоду 

одержали  16 батьків на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування  на загальну суму 2884,2 тис.грн.  

  З місцевого бюджету компенсацію фізичним особам, які надають 

соціальні послуги  виплачувалась 16 особам на загальну суму 31,4 тис.грн. 

 

Житлові субсидії 

Станом на 01.01.2019 року  отримували субсидію  на житлово-комунальні 

послуги  1075 сімей. Протягом 2018 року нараховано субсидію на житлово - 

комунальні послуги на загальну суму 10 381,5 тис.грн. 

 За 2018 рік профінансовано субсидії на житлово-комунальні послуги на 

суму 12 670,4 тис. грн. 

 Заборгованість із виплати субсидій на житлово-комунальні послуги   

станом на 01.01.2019 року становить 2 724,5 тис. грн. 

 За 2018  рік призначено  субсидій на тверде паливо та скраплений газ 283 

сім’ї, на загальну суму 859,5тис.грн. 

  Заборгованість станом на 01.01.2019 року з виплати субсидії готівкою 

складає 13,3 тис.грн.  

 

Облік осіб та надання  соціальних  допомог  внутрішньо переміщеним 

особам 

Станом на 01.01.2019 року в управлінні  на обліку перебувало 49 

внутрішньопереміщенихі осіб, з них: осіб працездатного віку – 16, дітей - 7, 

інвалідів - 4,  пенсіонерів (без інвалідів) - 22 особи, або 33 сім’ї.  

 Щомісячна адресна допомога  для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово – комунальних послуг призначалася згідно із 

заявами внутрішньо переміщених осіб.   Станом на 01.01.2019 року зазначену 

допомогу  призначено 11 внутрішньо переміщеним особам.     

 

Соціальний захист громадян постраждалих в наслідок 

 Чорнобильської катастрофи 

На обліку знаходиться 50 осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  з них: 

- учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  25 осіб, у тому числі:     

       - І категорії – 8  осіб                

       - ІІ категорії – 13 осіб 

       - ІІІ категорії – 4 особи; 

 - потерпілих  від Чорнобильської катастрофи (переселенців) 10 осіб, у тому 

числі: 
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      - І категорії – 1 особа 

      - ІІ категорії – 1 особа  

      - ІІІ категорії – 7 осіб 

      - ІV категорії - 1 особа; 

- дітей постраждалих від Чорнобильської катастрофи – 9 осіб;  

- 6 сімей (вдови), які отримують пільги внаслідок втрати годувальника, смерть 

якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою. 

       Профінансовано за звітний період : 

- щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання 

продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове 

забезпечення продуктами харчування громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  в сумі 71526 грн., заборгованість становить 6 288 

грн. (термін не настав). 

-  щорічна допомога на оздоровлення – 2600 грн., заборгованість становить 

555,25 грн. 

За кошти обласного бюджету оздоровлено 2 учасника ліквідації аварії на 

ЧАЕС 1 категорії в клінічному  санаторії «Роща». 

 

 Зайнятість населення 

Станом на 01.01.2019 року на обліку в службі зайнятості перебувало 276 

безробітних громадяни. Впродовж 2018 року  за сприянням служби зайнятості 

працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 344 особи.  

Впродовж 2018 року надано 5674 послуги, в тому числі  

профінформаційних – 3227, профконсультаційних – 2447. Профорієнтаційними 

послугами охоплено 1504 особи. 

Крім працевлаштування осіб на постійно діючі місця організовуються 

громадські роботи. Всього на проведення зазначених робіт у 2018 році  з 

місцевого бюджету виділено кошти в сумі 180,00 тис. грн. Протягом січня-

грудня 2018 року до громадських та інших робіт тимчасового характеру було 

залучено 135 осіб. Станом на 31.12.2018 року використано кошти в сумі 180,00 

тис.грн.  

Питання створення нових робочих місць у районі знаходиться на 

постійному контролі. Щомісячно проводиться моніторинг створення  нових 

робочих місць відповідно  до затвердженої методики. За 2018 рік створено 33 

робочих місця, що становить 73% до річного завдання Програми зайнятості, з 

них: для працівників у юридичних осіб – 2, для найманих працівників  у  

фізичних  осіб  -  підприємців -  6,    для фізичних осіб-підприємців - 25.   

Одним із напрямків сприяння зайнятості безробітних є залучення їх до 

самостійної підприємницької діяльності. Протягом  2018 року  було  надано 

одну одноразову допомогу по безробіттю для організації безробітними 

підприємницької діяльності. 

Протягом 2018 року для осіб віком старше 45 років було видано 1 ваучер 

для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за 

професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. 
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З керівниками підприємств, фізичними особами-підприємцями району 

проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо необхідності 

легального оформлення трудових відносин з найманими працівниками та 

відповідальності у разі порушення ними вимог чинного трудового 

законодавства. 

 У районі діє робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення, засідання якої проводяться 2 рази на квартал. Впродовж 

звітного періоду проведено обстеження діяльності 18 суб’єктів господарювання 

щодо легалізації робочих місць, в результаті чого порушень не виявлено. 

 Протягом звітного періоду працевлаштовано 5 осіб з інвалідністю, 3 

особи з інвалідністю пройшли професійну підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації. 

 

 Праця і заробітна плата 

Одним із пріоритетних напрямків  роботи було забезпечення виконання 

Кодексу Законів про працю України, недопущення виникнення заборгованості 

із виплати заробітної плати, конституційних прав працівників на заробітну 

плату не нижче від визначеної законом. Приділялася увага  на викорінення 

такого порушення, як заниження  рівня заробітної плати та  несвоєчасна 

виплата заробітної плати. 

Протягом 2018 року  проведено 12 засідань тимчасової  комісії з 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат, на які запрошувалися керівники 

підприємств  по  питанню низького рівня  оплати праці та виплати заробітної 

плати. 

Станом на 01.01.2019 року заборгованість із виплати заробітної плати 

працівникам підприємств, установ та організацій району відсутня.         

З метою реалізації заходів, спрямованих на посилення мотивації до 

праці, зростання рівня доходів працівників щомісячно проводиться моніторинг 

показників заробітної плати в розрізі підприємств району, який свідчить про 

тенденцію зростання заробітної плати. Впродовж звітного періоду  проведено 

обстеження 55 підприємств, установ та  організацій з чисельністю працюючих 

1041 особа. 

Щомісячно проводиться моніторинг з питань дотримання роботодавцями 

соціальних гарантій працівників, призваних на військову службу за призивом 

під час мобілізації. Протягом 2018 року  обстежено 10 підприємств.  

Постійно проводиться аналіз нарахування  роботодавцями  заробітної 

плати, розмір якої менше мінімального  рівня, встановленого законодавством. 

За даними Валківського об’єднаного управління  Пенсійного фонду України 

Харківської області впродовж звітного періоду  налічувалося  32  підприємства, 

установи, організації та фізичні особи-підприємці, чисельність працівників на 

яких складає 656 чоловік, із них 129 працюючих  із заробітною платою менше  

мінімальної. Мінімальна заробітна плата  введена на всіх підприємствах, 

організаціях та установах району, але рівень заробітної плати  нижче 

мінімальної в зв’язку з тим, що працівники працювали на 0,5 та 0,25 тарифної 
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ставки, по сумісництву, перебували на листках тимчасової непрацездатності та  

у відпустці без збереження заробітної плати. 

 

Фізкультура та спорт 

 

Певна робота проводилась щодо залучення працюючого населення до 

занять фізичною культурою і спортом. З цією метою в районі проводились 

різноманітні фізкультурно-масові та спортивні заходи. 

За звітний період в районі  проведено 57 спортивно-масових та 

фізкультурно-оздоровчих заходів, а саме: (міні-футболу, баскетболу,  шахів, 

шашок, волейболу, настільного тенісу, футболу, баскетболу). 

 Згідно положення і календаря спортивно-масових заходів у футбольному 

Чемпіонаті Коломацького району сезону 2018 року брало участь 5 команд з 

них: 2 команди с. Шелестове, команда с. Новоіванівське, команда селища 

Коломак, команда с. Різуненкове. Крім цього команда с. Різуненкове та с. 

Шелестове приймали участь в Чемпіонаті Валківського району з футболу.  

Велика увага в районі приділяється ветеранам спорту. В 2018 році серед 

ветеранів було проведено ряд спортивно-масових заходів, в яких прийняло 

участь близько 77  чол. 

-  традиційний міжрайонний Кубок з футболу пам’яті В.С. Кирка в с. 

Шелестове приймали участь команди с. Шелестове, селища Коломак, 

Краснокутського, Валківського  районів, прийняло участь близько  70 

учасників.  

- міжрайонний турнір з футболу серед ветеранів пам’яті  В.М. Бабенка та 

пам’яті ветеранів футболістів району в якому також традиційно прийняли 

участь сусідні райони з Валківського та Краснокутського районів. 

      - команда району приймала участь в міжрайонних змаганнях з футболу 

серед ветеранів в м. Валки на кубок пам’яті Свистунова.  

 На території району функціонує 34 спортивних споруди: з них 21 

споруда підпорядкована закладам освіти, 13 підприємствам, установам, 

організаціям, 25 площинні спортивні споруди до яких входять майданчики з 

тренажерним обладнанням, футбольні поля, гімнастичні містечка, майданчики 

з синтетичним покриттям, 2 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, 

5 спортивні зали.  

 У 2018 році за рахунок субвенції з обласного бюджету Коломацькій ОТГ 

були виділені кошти в сумі 1 млн. грн. на облаштування майданчику зі 

штучним покриттям, який було встановлено в селищі Коломак. 

 

Оздоровлення 

 

Особлива увага приділялась оздоровленню та відпочинку дітей 

пільгового контингенту.  

Управлінням у справах молоді та спорту ХОДА за рахунок обласного та 

державного бюджету було надано 34  путівки для дітей пільгового контингенту 

(2017 році – 32 путівки)  до ПЗОВ «Лісова пісня»,«Факел»,Запорізької області, 
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ДОТ «Динамо» Львівської області, санаторію «БМВ», ОДОТ «Каразінський», 

«Ромашка», «Лісова галявина» Харківської області  ТОВ КО «Перлина 

Чорномор’я» та ДЗСТ «Патрія» Одеської області, УДЦ «Молода Гвардія»,  

Одеської області, ДПУ МДЦ «Артек» м. Київ  на загальну суму 247847 гривні 

10 коп. з яких обласний бюджет 195174 гривні 32 коп., державний бюджет УДЦ 

«Молода Гвардія», Артек на суму 52672 гривень 78 коп. 

 Відповідно до районної «Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 

2018-2019 роки»  було придбано 6 путівок до санаторію «Курорт Березівські 

мінеральні води  Харківської області  на суму 52920 грн. вартість 1 путівки 

становить 8820 грн. 

Станом на 26 листопада 2018 року оздоровлено та охоплено відпочинком 

798 дітей віком від 7 до 17 років, що складає 99,1% до загальної кількості дітей 

віком від 7 до 17 років включно та 100% дітей пільгового контингенту це 657 

осіб  в тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 53 

особи, діти-інваліди – 7 осіб, діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 7 осіб,  

діти з багатодітних сімей – 104 особи, діти з малозабезпечених сімей – 36 осіб, 

талановиті і обдаровані діти - 22 особи., діти працівників агропромислового 

комплексу та соціальної сфери села -196 осіб, діти учасників бойових дій 15 

осіб, , діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 3 особи, діти, які 

знаходяться на диспансерному обліку – 194 особи, діти, які знаходяться на 

обліку служби у справах дітей, як такі що перебувають у складних життєвих 

обставинах - 11 осіб, рідні діти батьків вихователів або прийомних батьків, які 

проживають в одному ДБСТ або в одній прийомній сім’ї – 9 осіб. 

План оздоровлення та відпочинку дітей виконано на 119,4%. 

Соціальний захист дітей 

  

Завдяки цілеспрямованій сталій політиці щодо соціально-правового 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в районі 

виконуються вимоги ст. 6 Закону України «Про забезпечення організаційно – 

правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» щодо створення умов та забезпечення 

першочергового права кожної дитини на виховання в сімейних формах. 

Дотримуються вимоги законодавства щодо влаштування дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування та надається перевага сімейним 

формам шляхом створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу.  

У районі дотримується план створення сімейних форм виховання дітей – 

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. На 2018 рік заплановано 

створити 1 прийомну сім’ю.  Протягом 2018 року створено 1 дитячий будинок 

та 2 дитячих будинки поповнено дітьми, із них: один – двома дітьми, другий – 

трьома дітьми.  

Всього у районі станом на 01 січня 2019 року створено 5 дитячих 

будинків сімейного типу, у яких виховується 31 дитина та 8 прийомних сімей, у 

яких виховується 18 дітей. 
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Щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у районі надається перевага усиновленню 

громадянами України. Протягом 2018 року проведено 1 усиновлення  із числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.   

 

ЦНАП 

В рамках реформування системи та поліпшення якості надання 

адміністративних послуг в районі діє Центр надання адміністративних послуг. 

Станом на 01.01.2019 року до ЦНАП звернулося 3099 осіб, а саме: з 

питань державної міграційної служби — 98 осіб, з земельних питань — 1122 

особи, реєстрація речових прав на нерухоме майно – 1742 осіб, реєстрація 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 32 особи, видано 103 висновки 

архітектора про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки   та проведено 2 реєстрації громадських об’єднань. 

Підтримка діяльності установ та організацій 

За рахунок коштів районного бюджету протягом 2018 року здійснювалась 

підтримка діяльності установ та організацій, а саме: 

на виконання заходів комплексної Програми по забезпеченню охорони 

прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 

порядку у Коломацькому районі на 2016-2020 роки (Валківському ВП ГУНП 

України в Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького 

районів) спрямовано – 35,0 тис. грн.; 

на виконання заходів Програми покращення якості надання послуг 

Коломацьким районним сектором Головного управління Державної міграційної 

служби України в Харківській області на 2018 рік (Головному управлінню 

Державної міграційної служби України в Харківській області) – 20,0 тис. грн.; 

на виконання заходів Програми розвитку цивільного захисту 

Коломацького району на 2017-2018 роки (Головному управлінню ДСНС 

України у Харківській області) – 10,0 тис. грн.,; 

на виконання заходів комплексної Програми по захисту державного 

суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності країни, протидії 

тероризму, корупції та організованої злочинній діяльності у Коломацькому 

районі на 2016-2020 роки (Управлінню Служби безпеки України в Харківській 

області) – 48,2 тис. грн. 

 

Звісно, що в своєму звіті неможливо розповісти про всі здобутки району, 

але поряд з ними залишаються і проблеми, основними з яких є ремонт доріг на 

який нам необхідно на сьогоднішній день близько 60 млн. грн. з них на 

поточний ремонт комунальних доріг - 10 млн., на  капітальний ремонт 50 млн. 

та необхідно відремонтувати 22 км доріг державного значення. 

 

І на останок хочеться висловити велику подяку всім хто робить свій 

вклад у розвиток району, як своєю працею так і всебічною допомогою. 
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