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Публічний звіт 

голови Великобурлуцької районної державної 

адміністрації Коваленка Ігоря Миколайовича за 2018 рік 
 

Впродовж 2018 року діяльність Великобурлуцької районної державної 

адміністрації була спрямована на забезпечення втілення в життя реформ, 

ініційованих Президентом України Петром Порошенком, головою Харківської 

обласної державної адміністрації Юлією Світличною, їх практичної реалізації 

на місцях та виконання заходів Стратегії регіонального розвитку Харківської 

області та, зокрема, Великобурлуцького району на період до 2020 року. 

Протягом звітного періоду спостерігалася конструктивна співпраця між 

представницькою і виконавчою гілками влади району щодо вирішення 

першочергових питань розвитку нашого краю. Завдяки спільним зусиллям двох 

гілок влади району отримано і певний результат роботи.  

У звітному періоді основні організаційні та управлінські зусилля, наявний 

акумульований фінансовий ресурс спрямовувалися на поліпшення надання 

якості послуг у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, ефективну діяльність 

агропромислового комплексу, підвищення рівня та легалізації заробітної плати, 

покращення благоустрою населених пунктів та вдосконалення відносин з 

бізнесом.  

Робота райдержадміністрації постійно висвітлювалася на сторінках 

районної газети “Вісник Великобурлуччини” та на офіційному веб-сайті 

районної державної адміністрації.  

В цілому, впевнено можемо сказати, у 2018 році завдяки плановій та 

системній роботі структурних підрозділів райдержадміністрації, активним 

діалогам з керівниками підприємств, установ, організацій району, 

представниками бізнесу, аграріями, депутатами та головами громад, 

громадськістю було досягнуто зміни практично в усіх галузях життєдіяльності 

району та закладено фундамент для розвитку і перетворень у 2019 році. 

Виконання основних та делегованих повноважень, формування та 

забезпечення реалізації державної політики районною державною 

адміністрацією та її структурними підрозділами у 2018 році здійснювалося у 

відповідних сферах. 

Адміністративно-територіальний устрій 

Район займає територію 1220,8 кв.км або 3,9% від усієї території області, 

з них: сільськогосподарські угіддя –  87,9% (в т.ч. рілля -  68,8%), ліси – 7,2%, 

інше – 16,4 %. 

За цим показником район знаходиться на 10 місці серед районів області. 

За адміністративним поділом територія району розподілена на 15 

сільських рад, 1 селищну раду та 1 об’єднану територіальну громаду, та налічує 

81 населений пункт.  

 



 2 

Демографічна політика 

На 1 грудня 2018 року чисельність наявного населення в районі становила 

21603 особи.  

Загальне скорочення населення у січні–листопаді 2018 р. складало 311 

осіб. 

 

Стан здійснення повноважень щодо соціально-економічного розвитку 

регіону 

 

Агропромисловий комплекс 

Враховуючи аграрну спрямованість економіки району, значну питому 

вагу сільського населення, пріоритетним напрямком роботи районної державної 

адміністрації визначено прискорений розвиток агропромислового комплексу і 

на його базі – відродження села і розбудова соціальної сфери. 

Рослинництво  

За складних погодних умов сільгосптоваровиробники району досягли 

збільшення виробництва валової продукції сільського господарства на 23,1% до 

відповідних показників 2017 року.  

Індекс виробництва продукції рослинництва склав 126,3%. Зростання 

показників досягнуто за рахунок збільшення виробництва зернових та 

технічних культур. 

Зокрема, зернові та зернобобові культури зібрано на площі 38,2 тис. га, 

намолочено у заліковій вазі 167,9 тис. тонн зерна, середня урожайність 

становить 44,0 ц/га, в т.ч. зібрано: 

- озимої пшениці на площі 19,6 тис.га, намолочено 77,7 тис. тонн, 

урожайність 39,6 ц/га, 

- озимого ячменю – 622 га, намолочено 2045 тонн, урожайність 32,9 

ц/га, 

- ячменю – 4525 га, намолочено 16036 тонн, урожайність 35,4 ц/га, 

- гречки – 1061 га, намолочено 1491 тонну, урожайність 14,1 ц/га, 

- проса – 130 га, намолочено 221 тонну, урожайність 17,0 ц/га, 

- гороху – 2356 га, намолочено 5510 тонн, урожайність 23,4 ц/га, 

- вівса – 175  га, намолочено 447 тонн, урожайність 25,6 ц/га, 

- кукурудзи на зерно – 8804 га, намолочено 63,1 тис. тонн, урожайність 

71,7 ц/га. 

Соняшник зібрано на площі 23288 га, намолочено 74,5 тис. тонн, 

урожайність 32,0 ц/га. 

Цукрові буряки зібрано на площі 400 га, накопано та здано на цукрові 

заводи 14601 тонну, урожайність склала 365 ц/га. 

Озимі культури на зерно під урожай 2019 року по сільськогосподарських 

підприємствах посіяно на площі 23501 га, що складає 133% до плану та на 15% 

більше порівняно з 2018 роком. 

Станом на 08.01.2019 року в хорошому стані знаходиться 10532 га 

озимих, або 45%, у задовільному – 12969 га, або 55%. 
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Тваринництво 

За 2018 рік в сільгосппідприємствах району чисельність поголів’я великої 

рогатої худоби в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилася 

на 100 голів, або 2%, поголів’я корів збільшилося на 105 голів, або 6%, і 

становить відповідно 4779 та 1770 голів, поголів’я овець збільшено на 35 голів, 

або 6%.  Галузь свинарства ліквідована. 

Виробництво м’яса всіх видів худоби збільшилося на 9 тонн, або 1%. 

Виробництво молока зменшилося на 52 тонни, або 0,3 %.  

Валової тваринницької продукції вироблено на 44,1 млн. гривень, що на 

41,6 тис. грн. менше минулого року.  

Індекс виробництва валової тваринницької продукції складає 99,9%.  

Надій молока від поголів’я корів, що було на початок року, складає 8930 

кг, що  на 153 кг, або  2% більше, ніж було в минулому році.  

Середньодобові прирости на вирощуванні та відгодівлі молодняка 

великої рогатої худоби збільшилися на 31 грам, і становлять 733 грами. 

За 2018 рік сільгосптоваровиробниками придбано сільськогосподарської 

техніки на суму 62,8 млн. грн.  

 Розмір орендної плати за паї в середньому по району складає 2566,1 грн. 

за 1 гектар, що на 25,4% більше, ніж було у 2018 році, та становить 8,8% від 

грошової вартості землі. Розрахунки за оренду земельних паїв громадян 

проведено на 100%.  

 Середня заробітна плата за 2018 рік склала 6670 грн., що на 20,8% більше 

від минулорічного показника.  

 

Промисловість 

 В районі працює 2 промислових підприємства – ТОВ “Приколотнянський 

олійноекстракційний завод” та ПрАТ «Великобурлуцький сироробний завод».  

 Кількість працюючих на підприємстві станом на 01.01.2019 року – 581 

чол. Середньомісячна заробітна плата станом на 01.12.2018 року складає  6152 

грн. 

 Обсяги реалізації промислової продукції по району у 2019 році - 213175,0 

тис. грн. 

 

 

Підвищення фінансової незалежності районного бюджету, та 

ефективність використання бюджетних коштів 

Проведений аналіз стану доходів до місцевих бюджетів району свідчить, 

що за 2018 рік до загального фонду надійшло доходів в сумі 104547,3 тис. грн. 

при затвердженому плані 88080,1 тис.грн., що становить 118,7%, додатково 

№ з/п Показники 2017 
2018 

 

1 
Обсяги реалізації промислової продукції,    

млн. грн. 
138,03 213,18 

2 
Обсяг реалізованої промислової продукції  у 

розрахунку на душу населення, грн. 
6274,0 9796,0 
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одержано доходів 16467,2 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком обсяг 

надходжень до бюджету збільшився на 18468,8 тис.грн., або на 21,4%.  

Ключовим джерелом формування фінансових ресурсів, зосереджених у 

районному бюджеті, є податок на доходи фізичних осіб, якого за 2018 рік 

надійшло  59626,0 тис.грн., що на 14096,7 тис.грн. більше, ніж у 2017 році. Це 

пов’язано із збільшенням мінімальної заробітної плати, та за рахунок 

проіндексованих земельних паїв, де в свою чергу збільшився податок з доходів 

за земельні паї. 

Основними джерелами надходжень до сільських та селищних бюджетів є 

місцеві податки, до яких входить податок на майно, якого надійшло 16746,7 

тис.грн., та єдиний податок, де надходження становлять 24202,3 тис.грн. Всього 

місцевих податків за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком надійшло на 4054,7 

тис. грн. більше за рахунок проіндексованих земельних ділянок.  

Всього за 2018 рік по зведеному бюджету району профінансовано 

видатків на суму 240986,6 тис.грн., що на 30457,0 тис.грн. більше проти 

минулого року, в т.ч. по галузях: державне управління профінансовано на 

25108,1 тис. грн., що більше на 7299,4 тис.грн. ніж у 2017 році, освіта 

профінансована на 85914,9 тис. грн., що більше на 8636,0 тис. грн. проти 

минулого року, охорона здоров’я профінансована на 28987,4 тис.грн., що 

більше проти минулого року на 3979,1 тис. грн., соціальний захист та соціальне 

забезпечення профінансовано на 78533,1 тис.грн., що більше проти 2017 року 

на 8621,0 тис. грн., житлово-комунальне господарство профінансовано на 

8240,9 тис. грн., що більше проти минулого року на 118,4 тис. грн., культура та 

мистецтво профінансовано на 9727,6 тис. грн., що більше проти минулого року 

на 858,2 тис. грн., фізична культура та спорт - фінансування становить за 2018 

рік 1284,9 тис. грн., що більше, ніж в 2017 році на 304,7 тис. грн., сільське 

господарство профінансовано на 134,0 тис. грн., що менше проти минулого 

року на 4,5 тис.грн., транспорт та дорожнє господарство профінансовано на 

2359,3 тис. грн., що більше проти минулого року на 763,8 тис. грн., інші 

видатки, що пов’язанні з економічною діяльністю, профінансовано на 311,7 тис. 

грн., що менше на 273,5 тис. грн. у порівнянні з минулим роком, запобігання та 

ліквідація надзвичайних ситуацій профінансована на 20,7 тис. грн., що на 30,5 

тис.грн. менше, ніж в 2017 році, субвенція з місцевого бюджету державному на 

виконання програм соціально-економічного розвитку - профінансовано на 364,0 

тис. грн., що більше проти минулого року на 184,9 тис. грн. 

Станом на 01.01.2019 року видатки на оплату праці та енергоносії 

бюджетних установ профінансовані в повному обсязі.  

 

Щодо надання адміністративних послуг 

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою 

створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг у 

Великобурлуцькій районній державній адміністрації здійснює діяльність Центр 

надання адміністративних послуг. 

Центр надання адміністративних послуг створений для спрощення 

процедури отримання адміністративної послуги та здійснює свою діяльність за 
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принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та видача результатів 

здійснюється виключно в Центрі надання адміністративних послуг. Відтепер не 

потрібно звертатися до окремих структур для отримання різних послуг. Суб’єкт 

звернення має можливість в Центрі надання адміністративних послуг отримати 

відразу декілька адміністративних послуг.  

На сьогоднішній день через ЦНАП надається 57 адміністративних 

послуг, а саме:   

12 послуг відділом  у Великобурлуцькому районі Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області, 

3 послуги Головним управлінням Держпродспоживслужби у 

Харківській області, 

1 послуга Великобурлуцьким РС Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, 

13 послуг управлінням Державної реєстрації Головного територіального 

управління юстиції у Харківській області, 

1 послуга державної міграційної служби та  

27 послуг відділами райдержадміністрації. 

Центр надання адміністративних послуг підключений до електронних 

реєстрів Міністерства юстиції України:  Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-

підприємців. 

Це дало змогу надавати адміністративні послуги з реєстрації речових прав 

на нерухоме майно та фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.  

В зв’язку з тим, що посада реєстратора фізичних осіб-підприємців та 

юридичних осіб вакантна, послуги з реєстрації фізичних осіб-підприємців та 

юридичних осіб в даний час не надаються. Тому за отриманням даної послуги 

жителі Великобурлуцького району звертаються до ЦНАПів інших районів. 

Протягом 2018 року працівниками Центру надання адміністративних 

послуг районної державної адміністрації було зареєстровано 4944 звернення 

громадян, надано 2341 консультацію щодо отримання адміністративних послуг. 

Найактуальнішими питаннями, з яких громадяни звертаються до Центру 

надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, є питання 

щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а 

також земельні питання.  

Послуги, які надаються через ЦНАП, можуть замовлятися онлайн, а саме: 

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та витяг з 

технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки.  

За звітний період із загальної кількості звернень до Центру надання 

адміністративних послуг районної державної адміністрації для отримання 

адміністративних послуг близько 50% становить реєстрація земельної ділянки 

та витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, близько 

40% становить державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, інші послуги становлять близько 10%. 
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Енергоефективність та енергозбереження 

 

На підприємствах та установах району розроблені та послідовно 

впроваджуються відповідні заходи щодо раціонального використання паливно-

енергетичних ресурсів, здійснюється робота із заміни (модернізації) застарілого 

або енергоємного обладнання. 

За 2018 рік в господарському комплексі та бюджетній сфері району 

впроваджено енергозберігаючих заходів на загальну суму 248,9 тис. грн. за 

рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів. Фінансування 

енергозберігаючих заходів за рахунок коштів державного бюджету не 

здійснювалося. 

З метою підвищення рівня розрахунків за енергоносії щомісячно ведеться 

аналіз стану сплати споживачами енергоресурсів постачальникам у розрізі груп 

споживання. 

Підприємства та організації, які несвоєчасно або неповністю 

розраховуються за електричну енергію чи природний газ, заслуховуються на 

засіданнях районної міжвідомчої комісії з контролю за розрахунками за 

спожиті енергоносії.  

В районі знаходяться підприємства, якими заплановано узгодження норм 

питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів згідно з діючим 

законодавством  протягом року.  
 

Стан рахунків за спожиті енергоносії 

№ з/п Показники 2017 2018 

1 
Загальний обсяг спожитих енергоносіїв споживачами 

району, тис. грн, в т.ч.: 
78052 85626 

 - сплачено 70770 87989 

 - заборгованість 19195 18863 

2 
Обсяг спожитих енергоносіїв населенням району, тис. грн, в 

т.ч.: 
52232 38665 

 - сплачено 40892 34198 

 - заборгованість 18368 18308 

3 Загальний обсяг спожитої електроенергії, тис. грн, в т.ч.: 39414 46002 

 - сплачено 42322 45655 

 - заборгованість 3147 3303,65 

4 
Обсяг спожитої електроенергії населенням району, тис. грн,  

в т.ч.: 
14995 15268 

 - сплачено 13675 15072 

 - заборгованість 2272 2684 

5 Загальний обсяг спожитого природного газу, тис. грн, в т.ч.: 38637 39624 
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Щодо соціального обслуговування населення 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

забезпечує в районі виконання державних соціальних програм та практичне 

надання допомог малозабезпеченим категоріям громадян через надання пільг, 

Програму житлових субсидій, підтримку сімей з дітьми, малозабезпечених та 

інших категорій громадян. 

Програмою житлових субсидій в 2018 році в районі було охоплено 4846 

домогосподарств, або 57,8% від загальної кількості домогосподарств (8385 

домогосподарств) (62,7% в 2017 році). Субсидіями на природний газ в 2018 

році скористалися 1841 домогосподарство (2419 домогосподарств в 2017 році). 

Середній розмір субсидії на природний газ становить 1808,69 грн. (щомісячно 

на опалювальний період). 

Сума призначених субсидій на житлово-комунальні послуги за 2018 рік 

склала 22954075,94 грн., профінансовано субсидій на суму 29923061,31 грн. (в 

тому числі заборгованість 2017 року в сумі 12455686,57 грн.), заборгованість 

склала 5486701,20 грн. Найбільшу питому вагу в структурі заборгованості 

фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги займає борг по 

субсидіях на природний газ - 5078322,41 грн., або 92,6% від загальної суми 

заборгованості. 

Субсидії на тверде паливо та скраплений газ в 2018 році призначено 1266 

домогосподарствам (1608 домогосподарств в 2017 році). Середній розмір 

субсидії на тверде паливо та скраплений газ становить 2656,73 грн. Субсидії на 

тверде паливо та скраплений газ надавалися громадянам згідно з рішенням сесії 

Великобурлуцької районної ради в готівковій формі. 

Сума призначених субсидій на тверде паливо та скраплений газ в 

минулому році склала 3363417,59 грн., профінансовано на суму 4456245,00 грн. 

(в тому числі заборгованість 2017 року в сумі 1092827,41 грн.), заборгованість 

відсутня. 

Загальна сума всіх призначених субсидій в 2018 році склала 26317493,53 

грн., профінансовано в сумі 34379306,31 грн., заборгованість складає 

5486701,20 грн.  

Протягом минулого року здійснювалося призначення та виплата 

невикористаної частини субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 

(монетизація) 1096 сім’ям: призначено та профінансовано в сумі 653502,56 грн., 

заборгованість відсутня. 

 - сплачено 28447 42334 

 - заборгованість 16047 15559 

6 
Обсяг спожитого природного газу населенням району, тис. 

грн, в т.ч.: 
37236 23397 

 - сплачено 27216 19125 

 - заборгованість 16095 15625 
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В 2018 році проводилася робота по забезпеченню прав і свобод 

внутрішньопереміщених осіб – станом на 01 січня 2019 року всього на обліку 

перебуває 269 осіб (183 сім’ї), з них: особи працездатного віку – 62, діти – 64, 

особи з інвалідністю – 14, пенсіонери – 129. Протягом року видано 30 довідок. 

Знято з обліку у зв’язку з вибуттям до інших регіонів 19 осіб, скасовано 78 

довідок. 

Відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, 

які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року №505, в 2018 році призначено 

та профінансовано допомогу 115 особам (81 сім’я) на суму 1261089,35 грн. 

Фінансування здійснювалося Обласним центром по нарахуванню та здійсненню 

соціальних виплат Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації. 

Державна політика спрямована на підтримку сімей з дітьми через надання 

допомоги у період вагітності та пологів, при народженні дитини та догляду за 

нею, підтримку одиноких матерів, турботу про дітей, позбавлених 

батьківського догляду та інших категорій сімей. 

Малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми та іншим сім’ям надається 14 

різновидів державної соціальної допомоги. В 2018 році державні соціальні 

допомоги призначено 1513 сім’ям (в 2017 році 1561 сім’ям) на суму 

33191718,75 грн., профінансовано 33191718,75 грн., заборгованість відсутня. 

Середній розмір допомоги на місяць складає 1828,14 грн.  

В районі станом на 01.01.2019 року на обліку в ЄДАРП перебуває 5879 

осіб пільгових категорій населення (5940 осіб станом на 01.01.2018 року). 

Протягом 2018 року пільги на житлово-комунальні послуги нараховані на суму 

2099709,11 грн., профінансовані на суму 2057621,00 грн. (в тому числі 

заборгованість 2017 року в сумі 249312,61 грн.), заборгованість склала 

291400,72 грн. 

Найбільшу питому вагу в структурі заборгованості фінансування пільг на 

житлово-комунальні послуги займає борг по пільгах з оплати послуг 

газопостачання в сумі 246404,99 грн., або 84,6% від загальної суми 

заборгованості. 

Пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу нараховані та 

профінансовані 432 сім’ям на суму 751854,00 грн., що складає 100% від 

потреби. Пільги на тверде паливо та скраплений газ надані готівкою. 

Загальна сума всіх пільг в 2018 році склала 2851563,11 грн., 

профінансовано з урахуванням боргу минулого року в сумі 2809475,00 грн., 

заборгованість складає 291400,72 грн.  

Фінансування компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян в 2018 році здійснювалося за рахунок коштів районного бюджету та 

субвенцій бюджетів сільських та селищних рад районному бюджету, зокрема, 

пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян 

профінансовано на приміських маршрутах в сумі 145,3 тис.грн., пільговий 
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проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян 

профінансовано на міжміських маршрутах в сумі 80,0 тис. грн., пільговий 

проїзд приміським залізничним транспортом окремих категорій громадян 

профінансовано в сумі 108,4 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» разова 

грошова допомога до 9 травня була виплачена в повному обсязі 554 особам на 

суму 652200,00 грн. 

З метою виконання заходів з професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності 

протягом 2018 року було укладено 6 договорів з учасниками АТО, які виявили 

бажання пройти професійне навчання в Великобурлуцькому районному 

учбовому спортивно-технічному центрі товариства сприяння оборони України 

на суму 33660 грн., в тому числі 3 договори за професією водій транспортного 

засобу категорії «В» на суму 14340 грн. та 3 договори за професією водій 

транспортного засобу категорій «С, С1» на суму 19320 грн.). На звітну дату 

профінансовано 100% від загальної суми зареєстрованих зобов’язань. 

Станом на 01.01.2019 року на обліку в управлінні соціального захисту 

населення райдержадміністрації знаходиться 297 громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. Компенсаційні виплати та допомоги 

громадянам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, в 2018 

році нараховані в сумі 610686,48 грн., профінансовані з урахування боргу 

минулого року в сумі 610326,10 грн., заборгованість склала 36110,38 грн.  

За минулий рік за рахунок коштів обласного бюджету матеріальної 

допомоги, пов’язаної з похованням громадян, на яких розповсюджуються 

пільги згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», надано 3 особам на суму 

4500,00 грн.; за рахунок коштів державного бюджету здійснено 1 одноразову 

компенсаційну виплату щодо втрати годувальника сім’ї в сумі 7586,00 грн. 

Протягом минулого року видано ліків по безкоштовних рецептах лікарів 

за рахунок коштів обласного бюджету 181 особі, постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи - на суму 120508,69 грн. Безкоштовне пільгове 

зубне протезування було здійснено 6 особам, постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи - на суму 13297,00 грн. 

На особливому контролі знаходиться робота по обслуговуванню осіб з 

інвалідністю. На початок 2018 року в районі налічувалося 1640 осіб з 

інвалідністю. 

Протягом 2018 року було забезпечено санаторно-курортним лікуванням 

загалом 96 осіб різних категорій. В тому числі 59 осіб з інвалідністю внаслідок 

загального захворювання та з дитинства, 3 супроводжуючі особи осіб з 

інвалідністю І групи, 6 ветеранів війни, 2 учасника АТО, 1 член сім’ї померлого 

ліквідатора аварії на ЧАЕС, 21 особа з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС, 4 

дітей чорнобильської категорії. 
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Оздоровлення здійснювалося за тристоронніми угодами в санаторно-

курортних закладах України та Харківської області. Фінансування 

оздоровлення здійснювалося за рахунок коштів державного та обласного 

бюджетів на загальну суму 714665 грн., в тому числі за рахунок коштів 

державного бюджету - 153151 грн., обласного – 561514 грн. 

Санаторно-курортним лікуванням були забезпечені особи, які перебували 

на обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації та 

виявили бажання оздоровитися. 

Компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку за 2016-2017 

роки в 2018 році виплачено 12 особам з інвалідністю внаслідок війни на суму 

5172,00 грн. та 1 особі з інвалідністю внаслідок загального захворювання на 

суму 241,00 грн. Заборгованість відсутня. 

В 2018 році забезпечення осіб з інвалідністю спецавтотранспортом не 

здійснювалося. Компенсацію на бензин, ремонт та техобслуговування 

автомобілів та на транспортне обслуговування в 2018 році виплачено 21 особі з 

інвалідністю на суму 6651,33 грн., заборгованість відсутня. 

В 2018 році згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

28.02.2011 року №158 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної 

допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам», надано 

матеріальну допомогу 4 особам з інвалідністю на суму 4119,00 грн. та 6 

малозабезпеченим особам на суму 2901,00 грн., які відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» отримують допомогу в 

управлінні. 

До державних інтернатних закладів на утримання і проживання протягом 

2018 року направлень не надавалося. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 року 

№321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій 

населення, переліку таких засобів» здійснювалося забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю на підставі укладених 

договорів між управлінням соціального захисту населення 

райдержадміністрації, підприємствами-виробниками технічних та інших 

засобів реабілітації та громадянами. 

Протягом року було укладено 27 договорів на забезпечення 126 

одиницями ТЗР на загальну суму 412029,61 грн., в тому числі по групах 

засобів: протезно-ортопедичні вироби – 130637,55 грн.; протезування молочної 

залози - 16924,00 грн.; ортопедичне взуття – 69561,85 грн.; крісла колісні 

(коляски) – 176474,00 грн.; засоби реабілітації – 13072,00 грн.; ремонт ТЗР – 

5360,21 грн. Залишок невикористаних коштів склав 1,39 грн. 

Особлива увага приділялася питанню контролю за правильністю 

призначення та виплати пенсій, субсидій, соціальних виплат та допомог. 

Державними соціальними інспекторами здійснювалися обстеження 



 11 

матеріально-побутових умов проживання сімей. В 2018 році здійснено 

обстеження 1786 сімей: з них 1150 – з питань призначення житлових субсидій, 

321 – з питань призначення державних соціальних допомог, 289 – з питань 

підтвердження фактичного місця перебування внутрішньо переміщених осіб, 9 

– з питань надання матеріальної допомоги Обласним центром по нарахуванню 

та здійсненню соціальних виплат Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації за зверненнями громадян. 

Станом на 01.01.2018 року в Великобурлуцькому РВДВС ГТУЮ в 

Харківській області знаходилося 3 виконавчих провадження на примусове 

стягнення на суму 5,6 тис.грн., протягом року повернуто до державного 

бюджету 1,1 тис. грн. Станом на 01.01.2019 року на виконанні знаходиться 3 

виконавчих провадження на суму 4,5 тис. грн. 

Протягом року здійснено перевірку правильності призначення 150 нових 

пенсійних справ, правильності здійснення перерахунків по 371 існуючій 

пенсійній справі та 179 справах померлих пенсіонерів. В результаті перевірок 

порушень не виявлено. 

 

Ринок праці та заробітна плата 

На постійному контролі знаходиться стан дотримання вимог 

законодавства про працю в районі. З цією метою управлінням соціального 

захисту населення районної державної адміністрації на підприємствах, в 

установах та організаціях району щомісячно проводився моніторинг з питань 

дотримання правил, норм та стандартів трудового законодавства. Так, за 2018 

рік було проведено моніторинг на 89 підприємствах, в установах, організаціях 

району та у 58 фізичних осіб - підприємців. 

За даними Головного управління статистики в Харківській області розмір 

середньомісячної заробітної плати за ІІІ квартал 2018 року по району становив 

7455 грн., що складало 140,7% до відповідного періоду минулого року, 94,3% 

до середнього рівня по області (7907 грн.). За рівнем оплати праці район 

посідає 13 місце із 34. 

За даними Головного управління статистики у Харківській області серед 

підприємств, установ та організацій району протягом 2018 року заборгованість 

з виплати заробітної плати не виникала. Станом на 01.01.2019 року за 

оперативними даними серед підприємств, установ та організацій району 

заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. 

Протягом 2018 року було проведено 12 засідань районної тимчасової 

комісії щодо своєчасності сплати податків, виплати заробітної плати, інших 

соціальних виплат. На засідання комісії запрошувалися керівник та головний 

бухгалтер філії «Великобурлуцький райавтодор» з питання своєчасності 

виплати заробітної плати. Також на засіданнях комісії обговорювався стан 

виплати заробітної плати в комунальних підприємствах району, в тому числі 

КВКП «Водоканал», де існували проблеми із порушенням строків виплати 

заробітної плати працівникам, обумовлених в колективному договорі. 

На початок 2018 року на підприємствах, в установах, організаціях району 

діяв 81 колективний договір, які укладалися переважно терміном дії 2-4 роки та 
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2 угоди, що становить 91,0% до кількості підприємств, установ та організацій 

районного підпорядкування, що мають чисельність працюючих більше за 2 

особи (всього в районі обліковується 89 підприємств, установ, організацій 

районного підпорядкування). Станом на 01.01.2019 року в районі укладено та 

зареєстровано 78 колективних договорів та 2 угоди, що складає 91,8% від 

загальної кількості підприємств, установ та організацій районного 

підпорядкування (85 п.о.у.). Колективно-договірним регулюванням охоплено 

2841 працівника, або 96,2% від загальної чисельності всіх працюючих, які 

повинні бути охоплені соціальним захистом (2953 чол.). За 2018 рік 

управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації 

зареєстровано 9 колективних договорів та 47 змін і доповнень до колективних 

договорів на 2018 рік, що були укладені на декілька років. 

Управлінням щомісячно здійснювався контроль за створенням робочих 

місць. На підприємствах, в установах та організаціях району протягом січня-

листопада 2018 року створено 236 робочих місць. З вищезазначених робочих 

місць було створено для працівників у юридичних осіб – 63, для працівників у 

фізичних осіб – 111, для фізичних осіб-підприємців – 62 робочих місця. 

Управлінням також здійснювався постійний контроль за дотриманням 

законодавства в сфері охорони праці. За поточний рік проведено моніторинг з 

питань дотримання законодавства з охорони праці на 32 підприємствах, в 

установах та організаціях району. 

Атестацію робочих місць за умовами праці провели 25 підприємств, 

установ та організацій району. Атестовано 177 робочих місць. 

За роботу в шкідливих та важких умовах з 567 працівників (31 

підприємство) всім 567 працівникам встановлено один із видів пільг та 

компенсацій за роботу в шкідливих та важких умовах, передбачених 

законодавством, а саме: одержують безкоштовно молоко 168 осіб, отримують 

доплату за шкідливі, важкі та напружені умови праці 511 осіб, мають додаткові 

відпустки за особливий характер праці 28 осіб, за роботу у шкідливих та 

важких умовах праці 565 осіб, працюють за скороченим робочим тижнем 15 

осіб. 

З огляду на викладене вище управлінням соціального захисту населення 

райдержадміністрації в 2018 році було забезпечено реалізацію державної 

соціальної політики, спрямованої на підтримку найуразливіших категорій 

населення, виконано головні завдання, покладені на управління, в повному 

обсязі та в межах кошторисних призначень. 

 

Транспортний комплекс 

 

У січні–листопаді 2018 року вантажообіг підприємств автомобільного 

транспорту району (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) становив 

4,9 млн.ткм, або 93,8% від обсягу січня–листопада 2017 р. Підприємствами 

транспорту перевезено 24,2 тис.т вантажів, або 77,1% від обсягу січня–

листопада 2017 року.  
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В районі не зареєстровані підприємства-юридичні особи, які виконують 

пасажирські маршрутні перевезення, також немає укладених договорів на 

обслуговування маршрутів у районі з фізичними особами-підприємцями. 

Регулярне автобусне сполучення в районі забезпечують 9 діючих 

міжміських автобусних маршрутів та 9 приміських автобусних маршрутів 

загального користування, які не виходять за межі території району 

(підприємство–перевізник – ТОВ «АТП» АВТОТРАНС»). 

 

 

Будівництво та житлово-комунальне господарство 

 

У минулому році в районі активно велися роботи з будівництва, 

реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів.  

В рамках програми «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості», розпочато будівництво амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини по вул. Центральна, 35 в смт Приколотне. 

Освоєно 2 млн. 027 тис. грн. державних коштів. Роботи продовжуються. 

 

Велися роботи по ремонту автомобільних доріг. На об’єктах поточного 

середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення освоєно 12 млн. 612 тис. грн. Також у поточному році з бюджетів 

селищних та сільських рад району було виділено 3 млн. 411,7 тис. грн. і 1 968,6 

тис. грн. з обласного бюджету на ремонт доріг комунальної власності в межах 

населених пунктів. Всі кошти освоєно. 

Продовжувалися роботи з реконструкції двох об’єктів водопостачання: 

- реконструкція водопровідної магістралі від насосної станції у селі 

Катеринівка до резервуару V=200 м³ у смт Великий Бурлук. Виконано робіт на 

5 млн. 370,902 тис. грн. 

  - реконструкція системи водопостачання в с-щі Федорівка. Освоєно 2 

млн. 200 тис. грн.   

У 2018 році побудовано два спортивних майданчики зі штучним 

покриттям. В смт Приколотне – 1 000,0 тис. грн. за рахунок коштів обласного 

бюджету та в с. Шипувате - 1 921,318 тис. грн. за кошти Німецького товариства 

міжнародного співробітництва GIZ. 

№ 

з/п 
Показники 2017 2018 

1 Загальний обсяг вантажних перевезень, тис. т 31,4 27,2 

2 Загальний обсяг пасажирських перевезень, тис. пас. - - 

3 Кількість маршрутних мереж автобусних маршрутів, шт.:   

 - приміських 9 9 

 - міжміських 9 9 
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Реалізовано сім міні-проектів в рамках програми розвитку територіальних 

громад "Разом в майбутнє" на загальну суму 1 897,01 тис. грн. Це 

облаштування дитячих майданчиків, центрів здоров’я та дозвілля, відновлення 

дошкільної освіти.  

За програмою розвитку освітлення населених пунктів Харківської області 

«Енергія світла» проведено капітальний ремонт освітлення 12 вулиць 

населених пунктів району на суму 566,945 тис. грн. 

Виконано капітальних ремонтів закладів культури на суму 1 513,355 тис. 

грн.   

 Для комунальних підприємств району за рахунок місцевих бюджетів 

придбано два трактори (Великобурлуцька селищна та Вільхуватська сільська 

ради). 

У 2018 році  Федорівською сільською радою закуплено 20 контейнерів 

для збору твердих побутових відходів на 48,9 тис. грн., у тому числі 10 

контейнерів для роздільного збору ТПВ. 

 В приватному секторі введено в експлуатацію чотири житлові будинки 

загальною площею 390 м², що становить 111% планових показників. 

 

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг 

 

Спільно з місцевими радами району здійснено уточнення дислокації 

мережі ресторанного господарства, підприємств торгівлі та побутового 

обслуговування, ринків, які розташовані на території району.Розвиток мережі 

об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг обумовлює 

зростання масштабів товарно-грошового обігу, забезпечення соціальної 

підтримки значної частини населення, розширення сфери діяльності та 

збільшення торгового обороту суб’єктів підприємницької діяльності. 

Роздрібною торгівлею в районі, в основному, займаються фізичні особи-

підприємці. Станом на 01 січня 2019 року в районі налічується 217 закладів 

торгівлі, з них 136 магазинів, 79 кіосків, один супермаркет та один ринок, який 

функціонує в смт Великий Бурлук - ФОП Злобіна Л.Г. 

Роздрібна торгівля в районі останніми роками розвивається досить 

успішно, про що свідчить стабільне зростання загального обсягу роздрібного 

товарообігу.  

За статистичними даними роздрібний товарообіг підприємств роздрібної 

торгівлі району (без урахування роздрібного товарообігу фізичних осіб-

підприємців) у січні – червні 2018 року склав 19,9 млн. грн. Індекс фізичного 

обсягу роздрібного товарообігу збільшився на 17,8% проти відповідного 

періоду попереднього року. 

Підприємства ресторанного господарства району станом на 01.01.2019 

року складають 41 одиницю, з них: 6 кафе, 2 бари, 3 буфети, 20 шкільних 

їдалень, 8 їдалень підприємств та інших – 1. 

Побутове обслуговування в районі, переважно, представлене 

організаціями малого бізнесу. 
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Ринок послуг знаходиться у постійному розвитку, проте незначне 

розширення мережі й робочих місць здійснюється, переважно, за рахунок 

перукарських та косметологічних послуг, послуг автосервісу. 

У цілому мережа підприємств побутового обслуговування населення 

району станом на 01.01.2019 року складає 57 одиниць. 

Із об’єктів побутових послуг – 12 здійснюють перукарські послуги, 1 - 

ремонт взуття, 6 – ремонт і пошив одягу, 1 – послуги лазень, 4 – ремонт 

телерадіоапаратури, 3 - ремонт складної побутової техніки, 3 – фотопослуги, 1 

– ремонт годинників та інші - 26. 

Більшість об’єктів побутового обслуговування знаходяться в смт Великий 

Бурлук.  

Однією з важливих для населення форм роздрібної торгівлі в районі, 

особливо товарами вітчизняного виробництва, є торгівля через організацію 

міні-ярмарків та святкових ярмарків – продажу, які  проводилися протягом року 

за участю сільгосптоваровиробників. 

Щороку Великобурлуцький район бере участь у Великому 

Слобожанському ярмарку. І цього року 29-30 вересня 2018 року гідно 

представляли район Великобурлуцький сироробний завод, Приколотнянський 

олійноекстракційний завод, пасічники району, художні колективи – зразковий 

хореографічний колектив «Слов`яночка» та фольклорний колектив «Світанок».   

Під час підбиття підсумків Великого Слобожанського ярмарку – 2018, 

обласною державною адміністрацією Великобурлуцький район відзначений 4 

дипломами у різних номінаціях – «Найбільш яскраве висвітлення тематики 

ярмарку», «Екзотичність натюрморту», «Багатофункціональність арт-

інсталяції» та «Найширший асортимент товарів, які реалізуються за 

найнижчими цінами».  

 

Інвестиційна діяльність 

 

Залучення інвестицій у розвиток реального сектора економіки, для 

удосконалення матеріально-технічної бази закладів гуманітарної сфери та 

благоустрою населених пунктів є пріоритетним напрямом діяльності органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій.  

Так, за 2018 рік суб’єкти господарювання агропромислового комплексу 

району продовжували роботу в напрямку технологічного і технічного 

оновлення виробництва, що дозволило останнім освоїти 62,0 млн. грн. 

капітальних інвестицій (2017 рік – 75,4 млн. грн.). ТОВ «Зоря» залучено 

капітальних інвестицій на будівництво елеватора на суму 42 млн. грн. 

Активізується діяльність в сфері залучення додаткових фінансових 

ресурсів для вирішення локальних питань місцевого розвитку. Так, в рамках 

обласного конкурсу «Разом у майбутнє» на території району реалізовано та 

реалізується 8 міні-проектів на загальну суму 2035,71 тис. грн., в тому числі: 

- створення гуртків (рукоділля, фітнес-центру, танц. клас, встановлення 

тренажерів) та басейн в дитячому садочку в Приколотнянській селищній раді 

відповідно – 299,2 тис. грн. та 293,5 тис. грн.; 
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- майданчики для дитячих садочків в Григорівскій, Федорівській та 

Міловської сільських радах відповідно: 232,2 тис. грн., 150,9 тис. грн. та 200 

тис. грн.; 

- придбання костюмів для танцювального колективу «Слов’яночка» – 276.3 

тис. грн.; 

- відновлення дошкільной освіти в с. Плоске Великобурлуцької селищної 

ради – 292,0 тис. грн.;  

- відновлення дошкільной освіти в с. Андріївка Андріївської сільської ради – 

291,5 тис. грн.  

Відповідно до проекту Німецького товариства міжнародного 

співробітництва GIZ було проведено: 

- капітальний ремонт системи водопостачання, водовідведення та приміщень 

санітарних вузлів Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 

суму 1607,3 тис. грн; 

- капітальний ремонт у комунальному закладі «Великобурлуцький районний 

Будинок культури» внутрішнього оздоблення та заміну вхідних дверей на суму 

1468,8 тис. грн.; 

- завершення будівництва відкритого футбольного поля в с. Шипувате на 

суму 1921,3 тис. грн.; 

  
  

Освоєно (використано) 

капітальних інвестицій у січні–вересні 2018 року 
 

тис.грн 
у % до загального 

обсягу 
на 1 особу, грн 

Великобурлуцький район 167458 1,2 7500,6 

 

Розвиток малого та середнього бізнесу 

Малі і середні підприємства відіграють одну з провідних ролей у 

розвитку приватного сектора, забезпечують гнучкість та стійкість економічної 

системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас 

виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи 

джерело доходу для значних прошарків населення.  

За оперативними даними Головного управління статистики у Харківській 

області в районі фактично діяло 540 фізичних осіб-підприємців, 5 - середніх 

підприємств, 53 – малих підприємства, з них 40 – мікропідприємств. 

Значною мірою впливає на створення сприятливого середовища для 

розвитку підприємництва ринкова інфраструктура, яка в районі представлена 3 

відділеннями банків, а саме: «Приватбанк», «Ощадбанк», Райфайзен банк 

«Аваль». 

Також сприяє розвитку підприємницької діяльності та захисту його 

економічних інтересів діяльність на території району відділень страхових 

компаній НАСК «Оранта», «Провідна».  
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Значну фінансову підтримку сприянню розвитку малого підприємництва 

надає Великобурлуцька районна філія Харківського обласного центру 

зайнятості для одноразової виплати допомоги по безробіттю з метою 

організації підприємницької діяльності. Так, за 2018 рік 363 особи пройшли 

професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Відповідну 

підготовку для започаткування власної справи пройшли 4 особи та отримали 

одноразову матеріальну допомогу для започаткування власної справи в сумі 

90937 грн.   

Вагоме значення для успішного започаткування безробітними власної 

справи має їх попередня професійна підготовка. Всі безробітні проходять 

навчання з цього приводу. Спектр видів діяльності досить різноманітний: 

роздрібна торгівля, надання транспортних послуг, ремонт, вирощування 

свійських тварин тощо. 

В районі діє раніше створена громадська організація роботодавців, яка 

захищає інтереси підприємців. Постійно проводиться робота щодо залучення 

незайнятого населення до підприємницької діяльності, забезпечення їх 

самозайнятості. 

Також, в районі працює комісія (за участю структурних підрозділів 

райдержадмінстрації) з надання консультацій з питань організації та 

провадження підприємницької діяльності особам, які звертаються за ними до 

служби зайнятості. З початку 2018 року проведено 4 засідання. 

В обласній спілці підприємців наш район представляє приватний 

підприємець - Злобіна Лариса Геннадіївна.  

Щороку з нагоди святкування Дня підприємця Спілкою підприємців 

Харківської області, Великобурлуцькою районною державною адміністрацією 

та Великобурлуцькою районною радою нагороджуються підприємці району, які 

брали активну участь у розвитку територіальної громади. 
 

Архівна справа 

На виконання Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», «Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях» та з метою створення належних 

умов для зберігання документів Національного архівного фонду України та 

прийому громадян у Великобурлуцькій районній державній адміністрації 

здійснює діяльність архівний відділ. 

Архівним відділом Великобурлуцької райдержадміністрації протягом 

2018 року проводилася робота із зверненнями громадян, в результаті чого було 

виконано 157 запитів, на особистому прийомі  прийнято 214 осіб. 

Протягом року було проведено 8 засідань експертної комісії, на яких 

опрацьовано та погоджено 25 описів та номенклатур справ для подальшого 

погодження в Державному архіві Харківської області. 

До архівного відділу надійшли частини фондів сільських та селищних рад 

району, районної газети та районного центру зайнятості в кількості 706 

одиниць. 
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Проведено картонування документів в кількості 300 одиниць. Згідно з 

річним планом та у зв’язку із переїздом відділу з районного будинку культури 

до управління агропромислового розвитку РДА проводилася перевірка 

наявності документів в кількості 25257 одиниць. 

Згідно з річним планом роботи було проведено 5 перевірок сільських та 

селищних рад району, надано методичну допомогу у вирішенні питань щодо 

впорядкування та передавання справ постійного зберігання до архівного 

відділу.  

На сьогоднішній день архівним відділом видаються довідки для 

Пенсійного фонду, земельних ресурсів та сільських і селищних рад на 

призначення пенсії, оформлення земельних паїв. 

В порівнянні з минулим роком простежується зростання кількості 

наданих  довідок через архівний відділ. У 2018 році відділом видано 193 

довідки, у 2017 році – 186 довідок. 

 

Щодо медичного обслуговування населення 

Основними пріоритетними напрямками діяльності закладів охорони 

здоров’я району є поліпшення надання медичних послуг та матеріально-

технічної бази як первинної медико-санітарної допомоги, так і вторинної 

медичної допомоги. 
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Відділення стаціонару

Ліжковий фонд КЗОЗ "Великобурлуцька ЦРЛ"

на 01.01.2017

на 01.01.2018

 

Всього за 2018 рік оглянуто 11909 чол., виявлено патології 4704, 

оздоровлено 1411 чол. 
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Медичний огляд населення 

району

11909

4704

1411

Оглянуто

Виявлено

Оздоровлено 

 
 

Для більш ефективного та якісного проведення діагностичних досліджень  

в 2018 році було придбане медичне обладнання на суму 909,2 тис. грн., в тому 

числі УЗТ – датчик на суму – 117,9 тис.грн. та цифрова кольорова диплерівська 

УЗС з датчиками на суму – 791,3 тис. грн. 

Структура фінансування КЗОЗ "Великобурлуцька ЦРЛ" у 

2017-2018 рр.
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За рахунок благодійних коштів проведений капітальний ремонт 

поліклінічного відділення КЗОЗ «Великобурлуцька ЦРЛ». 

Протягом 2018 року за рахунок коштів спеціального фонду в сумі 168,4 

тис.грн. було придбано: картоплечистка – 21185,0 грн.; ноутбуки 3 шт. на суму 

- 32050,00 грн;  



 20 

 

пральна машина – 9500,00 грн.; комп’ютер в зборі  - 50798,64 грн.; водонагрівач 

-  3250,0 грн.; МФУ принтер, сканер – 5970,00 грн.; сканер 2695,00 грн.; апарат 

миючий – 4350,00 грн.; крісло офісне – 3400,00 грн.; водонагрівач – 3250,00 

грн.; електрокущоріз – 1875,00 грн.; водонагрівач – 2780,00 грн.; водонагрівач – 

4500,00 грн., простирадла – 6350,00 грн.; конвектор – 6250,00 грн.; постільна 

білизна – 10250,00 грн. 

Крім комунального закладу охорони здоров’я «Великобурлуцька 

центральна районна лікарня» медичне обслуговування жителів району 

забезпечує Комунальне некомерційне підприємство «Великобурлуцький Центр 

первинної медико-санітарної допомоги», до складу якого входять 5 амбулаторій 

загальної практики-сімейної медицини та 22 ФАП та  фельдшерських пунктів. З 

30.01.2018 року набув чинності Закон України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення» №2168-VIII від 19.10.2017 року. 

В 2018 році  розпочалося реформування первинної ланки. 

У квітні 2018 року КЗОЗ «Великобурлуцький Центр ПМСД» 

реорганізувався шляхом перетворення в КНП «Великобурлуцький Центр 

ПМСД» (рішення сесії від 20.04.18 № 719-VII). 

У квітні розпочалася реалізація загальнонаціональної кампанії «Обери 

свого лікаря». До цього були проведені підготовчі роботи: зареєстровано заклад 

до системи «Електронне здоров’я» за допомогою медичної системи «Медстар 

Солюшенс». В липні 2018 року КНП ««Великобурлуцький Центр ПМСД» 

отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики. 

В грудні 2018 року адміністрація КНП «Великобурлуцький Центр 

ПМСД» надала документи до Національної служби здоров’я України для 

укладення договору, оскільки з 2019 року всі КНП будуть фінансуватися з 

НСЗУ. 

Серед населення району проводилася роз’яснювальна робота щодо 

можливості вибору лікаря та реєстрації декларацій. Для забезпечення сталого 

функціонування первинної медико-санітарної допомоги та поетапного 

впровадження медичної реформи за рахунок коштів районного бюджету 

закуплено 11 комп’ютерів та 10 МФО, вебкамери  на загальну суму 136,0 тис. 

грн. 
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На проведення, підключення на обслуговування широкосмугового 

Інтернету було виділено з районного бюджету 2000 грн., інтернет проведений в 

амбулаторії смт. Приколотне, с. Червона Хвиля, с. Вільхуватка. 

- Для встановлення програмного забезпечення та його обслуговування 

виділено 103000 грн. 

- Для придбання легкового автотранспорту для обслуговування викликів, 

транспортування хворих було виділено 400000 грн.  Придбано  новий 

автомобіль  

 Daewoo Sens  

 
 

Щодо захисту прав дітей 

Одним із найголовніших прав кожної дитини є право на виховання в сім'ї, 

в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Станом на 01.01.2019 року на обліку служби у справах дітей Великобурлуцької 

районної державної адміністрації перебуває 88 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. З них в сім’ях опікунів, 

піклувальників виховується 50 дітей; в дитячих будинках сімейного типу та в 

прийомних сім’ях - 35 дітей; в навчальних закладах на повному державному 

забезпеченні - 3 дитини. 

 Мають право на житло 52 дитини, а саме: право власності - 3 дітей, право 

користування - 49 дітей. Протягом 2018 року закріплене право користування 

житлом за 6 дітьми. За іншими дітьми немає можливості закріпити право 
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користування житлом в зв’язку з тим, що батьки не мали житла на праві 

власності чи користування.  

В районі функціонує 8 дитячих будинків сімейного типу та 3 прийомні 

сім’ї, в яких виховується 76 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

 Потенційних кандидатів в усиновлювачі, на створення прийомної  сім’ї 

чи дитячого будинку сімейного типу на обліку служби у справах дітей немає.  

За 2018 рік виконано такі заходи:  

1. проведено 116 профілактичних рейдів на території району; 

2. обстежено умови проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, про що 

складено 105 актів. 

3. виявлено на території району та взято на облік дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, 10 дітей; на облік дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, поставлено 12 дітей.  

4. влаштовано до Харківського обласного центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Надія» 9 дітей з Великобурлуцького району; 

5. повернуто в біологічні сім’ї, в зв’язку з покращенням житлово-побутових 

умов проживання, 7 дітей; 

6. подано до районного суду 4 позови про позбавлення батьківських прав 4 

батьків відносно 7 дітей; взято участь у 21 судовому засіданні щодо 

соціального захисту дітей (усиновлення, позбавлення батьківських прав 

батьків, визначення місця проживання дітей, вчинення неповнолітніми 

злочинів). Прийнято 5 судових рішень про позбавлення батьківських прав 5 

батьків відносно 9 дітей; 

7. надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 12 

дітям; 

8. влаштовано у сім’ї усиновлювачів 2 дитини; 

9. влаштовано під опіку та піклування 6 дітей; 

10.  влаштовано в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї 16 дітей. 

 

Щодо розвитку культури і мистецтва 

У 2018 році мережа клубних закладів складала 28 одиниць: КЗ 

"Великобурлуцький районний Будинок культури", 11 сільських Будинків 

культури і 12 сільських клубів Міністерства культури і туризму України, які 

знаходяться у комунальній власності, та 4 сільських клуби інших міністерств, 

відомств і організацій; мережа закладів культури – 47 одиниць: 20 бібліотек, 24 

клубних заклади, 2 музеї та 1 дитяча музична школа. Штатна чисельність 

закладів культури району становила 116 штатних одиниць, в тому числі у 

сільських закладах  - 44,25 штатних одиниць. 

Впродовж 2018 року було проведено різноманітні культурно-мистецькі та 

дозвіллєві заходи місцевого, районного та державного значення, у яких брали 

участь працівники та учасники культурної галузі Великобурлуцького району, 

загалом  93 заходи, із них 11 - для дітей. Культурно-дозвіллєвих заходів 

проведено 11, заходів до професійних свят – 7, традиційних заходів – 5, 
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тематичних заходів та по взаємодії з організаціями району – 15, розважальних 

заходів – 8, фестивалів та конкурсів – 9 виїзних – 6,  майстер-класів – 2, 

виставок – 19. Бібліотечними установами проведено 1030 заходів, закладом 

освіти у сфері культури – 18, музеями – 300 заходів. 

Для урізноманітнення форм проведення культурно-освітніх та мистецьких 

програм сектором культури і туризму та працівниками районного Будинку 

культури весь час ведеться творчий пошук нових ідей, інноваційних підходів.  

Слід відзначити, що вже третій рік поспіль проходить започаткований 

районний огляд-конкурс аматорських театральних колективів «Театральна 

Великобурлуччина», у якому серед учасників все більше представників 

театральних колективів сільських закладів культури. Зростає творчий рівень 

конкурсу, у почесне журі до нас люб’язно погоджуються приїздити 

професіонали з області, у намірах було розвивати цю галузь мистецтва.  

Також багато учасників та глядачів зібрав ІІІ-й районний фестиваль-огляд 

виконавців патріотичної пісні «В моїм серці Україна, як святиня вічна», вже 

традиційним стала організація та участь творчих колективів нашого та сусідніх 

районів у  Катеринівському  фестивалі української пісні "Живі Криниці». 

У 2018 році збільшилася кількість культурно-мистецьких заходів, які 

спрямовані на патріотичне виховання населення: екскурсії, виставки, бесіди, 

виховні години. У порівнянні з попередніми роками збільшилася кількість  

виступів професійних колективів на сцені районного Будинку культури, серед 

яких ВІА «Пламя», ВІА «Лейся, песня!», «Лісопедний батальон». 

Аматорські колективи  району брали активну участь в обласних оглядах-

конкурсах, фестивалях,  примножуючи творчі здобутки Великобурлуцького 

району. Серед найпрестижніших: 

- у січні 2018 року за підтримки міністерства культури та департаменту 

культури Київської міської державної адміністрації відбувся Всеукраїнський 

дистанційний конкурс мистецтв «Зоряна Брама» серед різних вікових категорій 

та у різних видах мистецтва, на якому вихованка Ірини Мацейко Д. Гонтар 

отримала диплом лауреата ІІІ премії у номінації «соло ювенали естрадна пісня» 

за високий художній рівень виконавської майстерності, почесну медаль та 

чудові рецензії від журі; 

- у квітні 2018 року у глядацькій залі районного Будинку культури 

пройшов районний відбірковий етап обласного фестивалю «Молоді таланти 

Харківщини». Переможцями відбіркового туру стали зразковий 

хореографічний колектив «Слов`яночка» у номінації народна хореографія та 

Дмитро Андрущенко у номінації естрадний вокал, потім діти брали участь у 

великому гала-концерті, що відбувся влітку в м. Харків у центральному парку 

Культури і відпочинку ім. М. Горького; 

- з 5 травня по 25 серпня 2018 року пройшов регіональний етап 

всеукраїнського огляду-конкурсу клубних закладів у сільській місцевості. 

Почесне друге місце у Харківській області посів Підсереднянський сільський 

клуб Великобурлуцького району, директор Малько Олена Миколаївна, у 

номінації «Сільський клуб»; 
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- у червні на головній сцені Центрального парку культури і відпочинку ім. 

Горького проходив обласний огляд-конкурс аматорів народного мистецтва 

Харківської області «Слобожанські передзвони». Звітний концерт 

Великобурлуцького району представляли активні учасники художньої 

самодіяльності - солісти та творчі колективи;  

- у вересні 2018 року в смт. Малинівка Чугуївського району відбувся 

відкритий фестиваль обрядового та сучасного весільного дійства «Весілля в 

Малинівці – плюс». Приємно відзначити, що наш район ввійшов у п’ятірку 

кращих, кому дісталося брати участь у головному сценарії, постановку дійства 

виконував режисер Ол.Гава. Загалом колективи районного Будинку культури 

/театральний колектив «Весела Слобода», зразковий аматорський 

хореографічний колектив «Слов`яночка», хоровий колектив «Чисті Криниці»/ 

виступали на 4 майданчиках; 

- у вересні на 16-му Великому Слобожанському ярмарку Великобурлуцький 

район  за участю та старанністю культармійців отримав чотири дипломи голови 

Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної у різних 

номінаціях та конкурсах, серед яких 

  

- диплом за перемогу у конкурсі «Веселкова арка» в номінації 

«Багатофункціональність арт-інсталяції»; 

- диплом за перемогу у конкурсі «Огородня книга рекордів» в 

номінації «Екзотичність натюрморту»; 

- диплом за перемогу у номінації «Найбільш яскраве висвітлення 

тематики ярмарку»;  

- у листопаді відбувся відбірковий тур обласного етапу конкурсу дитячої 

творчості «Яскраві діти України» в рамках Національного конкурсу дитячої 

творчості «SANREMOJUNIOR - Україна», у якому з високими балами та 

схвальними відгуками професійного журі отримала перепустку у фінал 

вихованка районного Будинку культури Д. Гонтар, який відбувся 20 грудня; 

- 16 грудня зразковий аматорський хореографічний колектив 

«Слов`яночка» у європейскому міжнародному хореографічному фестивалі-

конкурсі «EUROPEAN  DANCE FESTIVAL» отримав диплом лауреата І 

ступеня в номінації «Народний танець» (старша група), диплом дипломанта І 

ступеня в номінації «Сучасний естрадний танець» (менша група); 

- вдалим був виступ дитячого оркестру народних інструментів, який став 

лауреатом VІ Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах 

«Арт-ДОМІНАНТА» - 2018». 

По Великобурлуцькому району налічується 117 майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва, з них 19 чоловік мають звання «Народний умілець 

Великобурлуччини», 18 мають звання «Народний аматор Великобурлуччини». 

Майстру народної творчості із смт Великий Бурлук Любові Вікторівні 

Криничанській оголошено Подяку голови Харківської обласної державної 

адміністрації за досягнення у традиційному народному вишиванні та 

збереженні вишивальних традицій, високий рівень професійної майстерності, 

сумлінну працю та активну громадську позицію. Сектором культури та туризму 
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райдержадміністрації проводиться робота щодо підвищення кваліфікації 

керівників і спеціалістів закладів культури. 

У 2018 році діяльність бібліотек ЦБС здійснювалася за такими 

пріоритетними напрямками: надання вільного доступу до інформації для 

населення; сприяння соціальній затребуваності бібліотеки як інформаційного і 

культурно-просвітницького центру громади; розширення форм і методів 

бібліотечної діяльності з метою підвищення ефективності надання бібліотечних 

послуг та задоволення потреб читачів; сприяння національно-патріотичному, 

правовому, екологічному вихованню населення, його духовному збагаченню, 

розвитку інтелектуальних та творчих здібностей; популяризація сімейних 

цінностей, належне інформуванням населення про важливість здорового 

способу життя. 

Бібліотечні працівники залучали користувачів до громадського, 

суспільного та культурного життя району, організовували заходи відповідно до 

календаря знаменних, пам’ятних дат та подій у країні та світі.  

Музейні заклади протягом 2018 року націлювали свою роботу на 

виховання відвідувачів в дусі патріотичного, історичного минулого 

українського народу, збереження духовної і матеріальної спадщини, історії 

рідного краю, пропаганди місцевих традицій, життя і подвигу своїх предків, 

любові й поваги до рідного селища. Просвітницька, експозиційна, науково-

дослідницька робота полягала в вивченні та популяризації історії подвигу 

героїв - ольшанців, історії рідного краю, видатних українських діячів та 

знаменних дат нашого суспільства серед відвідувачів музею.  

Сектор культури і туризму сприяє зміцненню матеріально-технічної бази 

закладів культури. У рамках виконання «Програми розвитку 

Великобурлуцького району на 2014-2018 роки» у 2018 році в КЗ 

«Великобурлуцький районний Будинок культури» проведено 3 поточні ремонти 

на суму 199,9 тис. грн. Це поточний ремонт покриття парапетів, поточний 

ремонт водостічної системи та поточний ремонт по частковій заміні вхідних 

дверей. Проведено капітальні ремонти: в танцювальному класі на суму 301,1 

тис. грн., роздягальні - на суму 117,1 тис. грн. Проводиться капітальний ремонт 

частини приміщень та внутрішніх інженерних мереж - загальна сума 1490,3 тис. 

грн., для районного будинку культури придбано дивани на суму 30,0 тис. грн, 

штори на суму 86,8 тис. грн., акустичне обладнання на суму 10,0 тис. грн., 

люстри на суму 18,2 тис. грн., сценічні костюми для хорового колективу на 

суму 80,0 тис. грн., штучне дерево на суму 4,8 тис. грн., вазу на суму 4,8 тис. 

грн.  У 2018 році рамках обласного конкурсу розвитку територіальних громад 

«Разом в майбутнє» придбано сценічні костюми для колективу «Слов`яночка» 

на суму 229,5 тис. грн. та черевики - 196,1 тис. грн. На капітальний ремонт КЗ 

«Великобурлуцький краєзнавчий музей» було використано кошти у сумі 150,00 

тис. грн, для обладнання класу образотворчого мистецтва КЗ 

«Великобурлуцька дитяча музична школа»   використано кошти у сумі 100,00 

тис. грн. 

Протягом звітного періоду у закладах культури було значно поліпшено 

матеріально-технічне забезпечення. Для сільських закладів культури 
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поповнення матеріального стану відбувалося лише за рахунок коштів сільських 

та селищних рад, на балансі яких знаходяться заклади. У Підсереднянському 

сільському клубі придбано музичну апаратуру на суму 5340,00 грн., сукно та 

киї для більярду на суму 8900,00 грн., для Катеринівського сільського Будинку 

культури та Хатнянського сільського клубу придбано музичні інструменти на 

суму 35000,00 грн. Для Гнилицького сільського Будинку культури придбано 

сценічні костюми  на суму  6900,00 грн. та кінокамеру на суму 15000,00 грн. 

Для Площанського сільського Будинку культури придбано сценічні костюми на 

суму 50,0 грн. 

На державному обліку перебуває 241 пам’ятка культурної спадщини (у 

2016 р. – 241), з них: археології – 197 (у 2016 р. – 197); історії – 42 (у 2016 р. – 

42); монументального мистецтва – 2 (у 2016 – 2).  

Протягом 2018 року пам’ятники Великобурлуцького району до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України не заносилися. До Переліку 

об’єктів культурної спадщини у 2018 році об’єкти культурної спадщини 

Великобурлуцького району не були занесені. Протягом 2018 року 

відремонтовано 41 пам’ятку культурної спадщини. Обсяг коштів, які були 

витрачені на ремонт та благоустрій прилеглих території, склав: з державного 

бюджету фінансування не відбувалося, з місцевих бюджетів – 45,600 грн., з 

інших джерел кошти не надходили. 

Згідно з графіком у 2018 році проводилася інвентаризація пам’яток 

культурної спадщини Великобурлуцького району Харківської області 

Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації 

та ОКЗ «Харківський науково-методичний центр охорони культурної 

спадщини». Сектором культури і туризму Великобурлуцької районної 

державної адміністрації були створені необхідні умови для проведення роботи з 

інвентаризації пам’яток історії, монументального мистецтва та археології 

фахівцями з області. 

Сектором культури і туризму Великобурлуцької районної державної 

адміністрації виконувався ряд заходів щодо сприяння залученню представників 

малого та середнього підприємництва у сферу туризму, оновлення та 

модернізації туристичних маршрутів  на території області, а саме: 

популяризація туристичних об’єктів, історико-культурної спадщини 

Великобурлуцького району на шпальтах газет, по місцевому радіо, підтримка 

та оновлення інформаційних сайтів туристичного спрямування, з метою 

збільшення потоку туристів та залучення інвестицій на розбудову туристичної 

галузі району. Розроблення та впровадження у навчальних закладах району 

екскурсійних програм з рекомендованим відвідуванням історичних пам’яток 

району, залучення дітей, підлітків та учнівської молоді до вивчення історичної 

та культурної спадщини району. Залучення населення до створення 

позитивного іміджу Великобурлуцького району. Підтримка чистоти та порядку, 

належної охорони туристичних об’єктів, сприяння проведенню екологічних 

акцій. 
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Дошкільна освіта 

У Великобурлуцькому районі у 7 закладах дошкільної освіти та 7 

дошкільних підрозділах в складі ліцеїв здобували дошкільну освіту 455 

вихованців. Всього по району охоплено дошкільною освітою 60% дитячого 

населення від 1 до 6(7) років. 

Дітей віком від 3 до 6 (7) років по району – 547. Всіма формами охоплено 

537 дітей від 3 до 6(7) років, що становить  98%. Дітей старшого дошкільного 

віку  проживає 149 чол. Показник охоплення дітей старшого дошкільного віку 

різними формами дошкільної освіти по району складає 100 %.  

В цілому по району на 100 місцях у закладах дошкільної освіти 

виховується  67 дітей. 

У 2018 році відкрито дошкільний підрозділ в комунальному закладі 

«Андріївський ліцей» Великобурлуцької районної ради Харківської області для 

15 дітей дошкільного віку 3-6(7) років, які проживають на території 

Андріївської сільської ради. 

Відповідно до Плану створення інклюзивних груп у закладах дошкільної 

освіти в 2018 році у Великобурлуцькому районі, в Великобурлуцькому 

дошкільному навчальному закладі (ясла-садок «Сонечко») Великобурлуцької 

районної ради Харківської області відкрито  одну інклюзивну групу для дітей з 

особливими освітніми потребами.  

 

Загальна середня освіта 

У 2018/2019 навчальному році у районі функціонує 18 закладів загальної 

середньої освіти, з них: 9 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст. та 9 ліцеїв; 

За мережею класів-комплектів – 147. Кількість учнів у закладах освіти 

становить 1891 чол. Середня наповнюваність класів у 2018/2019 навчальному 

році становить 12,8 уч/кл. 

У 2018/2019 навчальному році змінилася кількість закладів у зв’язку 

приєднанням Великобурлуцького ліцею Великобурлуцької районної державної 

адміністрації до Комунального закладу «Великобурлуцький ліцей» 

Великобурлуцької районної ради Харківської області».  

За інклюзивною формою навчаються: 

- у Комунальному закладі «Вільхуватський ліцей» Великобурлуцької 

районної ради Харківської області» одна учениця 10 класу; 

- в Приколотнянській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу 

К.Ф.Ольшанського 2 учні у 3 класі та 1 учень у 7 класі. 

 

 

Позашкільна освіта 

У двох позашкільних навчальних закладах (Центр дитячої та юнацької 

творчості та дитячо-юнацька спортивна школа) навчається 1327 дітей. У 16 

закладах загальної середньої освіти організовано 28 гуртків та секцій для 522 

учнів. Всього охоплено позашкільною освітою 98% дітей.  
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 2017/2018 2018/2019 

К-ть позашкільних 

закладів  

2 2 

К-ть дітей  1327 1327 

Кількість гуртків у ЗЗСО 27 28 

К-ть учнів  509 522 

Відсоток охоплення дітей 

позашкільною освітою  

97% 98% 

 

За підсумками обласних щорічних змагань «Спорт протягом життя» у 

2017/2018 навчальному році Великобурлуцький район посів V місце. 

 

Фізична культура і спорт 

Відповідно до «Програми розвитку фізичної культури та спорту у 

Великобурлуцькому районі на 2014-2018 роки», затвердженої рішенням 

районної ради 31 січня 2014 року, у 2017/2018 навчальному році здійснювалася 

організація та були проведені спортивно - масові заходи з учнями і молоддю.  

За Програмою протягом 2018 року з районного бюджету виділено 89 

тис. грн. на проведення ряду спортивних заходів.  

Для провадження дієвої системи з формування культури здорового 

способу життя, залучення сільського населення до активних занять, з 

урахуванням місцевих особливостей, традицій, умов та ліміту вільного 

часу дорослого населення району, протягом року проведено 80 змагань. 

В сфері «Фізична культура та спорт» протягом 2018 року працювали дві 

організації: Великобурлуцька дитячо-юнацька  спортивна школа, Комунальне 

підприємство «Спорт для всіх». 

На виконання заходів обласної програми Соціально - економічного 

розвитку Харківської області на 2018 рік на території Великобурлуцького 

району за кошти з обласного бюджету, при співпраці з управлінням у справах 

молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації було 

встановлено вуличний майданчик з тренажерним обладнанням в с. Підсереднє 

(Підсереднянська ЗОШ І-ІІІ ст.), вуличний майданчик з гімнастичним 

обладнанням в смт. Великий Бурлук (КЗ «Великобурлуцький ліцей»), 

майданчик зі штучним покриттям в смт. Приколотне.  

За підсумками обласної спартакіади серед районів області та міст 

обласного значення  Великобурлуцький район у 2018 році посів 5 місце. 

 

Підтримка дітей та молоді 

Відповідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

15 квітня 2016 року № 128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей 

у 2016 – 2020 роках» та районної цільової Програми «Оздоровлення дітей 

Великобурлуцького району на 2016-2020 роки» здійснено організацію та 

проведення оздоровчої кампанії у 2018 році. 



 29 

Одним із пріоритетних завдань було максимальне охоплення дітей району 

оздоровчими послугами. Під час оздоровчої кампанії оздоровлено 100%  дітей-

сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

У період літньої оздоровчої кампанії 2018 року стовідсотково було 

охоплено відпочинком та оздоровленням дітей району оздоровчого віку, в тому 

числі дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.  

В першочерговому порядку забезпечувався відпочинок та оздоровлення 

дітей, які відносяться до пільгових категорій, визначених Законом України 

«Про оздоровлення і відпочинок дітей», дітей з числа сімей, батьки яких є  

учасниками АТО, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. 

Із загальної кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, 

1326 – діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. З них в 

позаміських таборах відпочинку оздоровлено 249 дітей та охоплено 

відпочинком  1084 дитини.  

Фінансування оздоровчої кампанії здійснювалося з бюджетів різних 

рівнів: державного, обласного та районного. 

За кошти державного та обласного бюджетів в позаміських таборах 

відпочинку та оздоровлення було надано можливість поліпшити стан здоров’я  

64 дітям району пільгових категорій.  

З районного бюджету на оздоровлення дітей району пільгових категорій в 

2018 році  було виділено 500,0 тис. грн. Відділом освіти проведено тендерну 

процедуру та закуплено до оздоровчого табору «Молода гвардія» в м. 

Бердянськ 40 путівок на 4 зміну (08.08 – 28.08.2018) та 46 путівок на 3 зміну 

(01.08-21.08.2018 року) до позаміського оздоровчого табору «Сосновий» в м. 

Куп’янськ. За районні кошти оздоровлено 86 дітей району. В 2018 році на 

придбання путівок з районного бюджету виділено коштів в 4  рази більше, ніж 

у 2017 році.  

З метою максимального охоплення оздоровленням та відпочинком дітей, 

в оздоровчий період з 01.06.2018 року всі заклади дошкільної освіти, які 

відвідують понад 450 дітей району, переведено на санаторний режим роботи. 

У Великобурлуцькому районі з метою реалізації державної молодіжної 

політики, а саме: створення сприятливих соціальних, економічних, політичних, 

фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й 

самореалізації молоді та виконання районної програми «Молодь 

Великобурлуччини на 2016-2020 роки», робота з дітьми та молоддю була 

сконцентрована на наступних пріоритетах: 

Пріоритет 1. Формування громадянської позиції і національно-

патріотичного виховання — здійснення заходів, спрямованих на відродження 

національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і 

активної життєвої позиції молоді. 

З метою виховання юних патріотів України на засадах національної 

гідності, високої самосвідомості, активної громадянської позиції, здорового 

способу життя, духовно багатої та фізично розвиненої особистості, в районі 

заплановано та проведено ряд заходів з національно-патріотичного виховання 

молоді району: 
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- до Дня Соборності України; 

- з нагоди 100-річчя трагедії під Крутами та вшанування пам’яті 

українських юнаків, які полягли в бою у січні 1918 року за незалежність 

України; 

- вшанування  пам’яті жертв Голокосту та тих героїв, які загинули від 

насилля нацистсько-фашистської влади; 

 -до 75-ї річниці визволення від фашистських загарбників 

Великобурлуцького району; 

- до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;  

- вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні»;  

- до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів;   

- до Дня Конституції; 

- проведено районний етап Всеукраїнської дитячо - юнацької військово - 

патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»); 

- до Дня захисника України організовано та проведено районну 

військово-патріотичну гру «Естафета мужності»; 

- проведені тематичні заходи  щодо героїзації осіб, які віддали життя за 

незалежність України.  

Пріоритет 2. Здоровий спосіб життя молоді — здійснення заходів, 

спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу 

життя та культури здоров’я серед молоді. 

З метою активізації молодіжного руху за здоровий спосіб життя, 

підвищення інформованості молоді з питань алкоголізму, наркоманії, 

захворювання на СНІД в лютому проведено районний етап Всеукраїнського 

фестивалю – конкурсу «Молодь обирає здоров’я». В закладах освіти району 

відповідно до плану виховної роботи  проведено просвітницьку роботу, виховні 

години на тему: «Без сім`ї немає щастя на землі», «Статеве виховання і 

підготовка до сімейного життя» та інші заходи.  

З метою виховання у дітей почуття відповідальності за збереження життя 

та національного багатства країни в надзвичайних ситуаціях, формування 

навичок та вмінь діяти індивідуально та колективно в різних екстремальних 

ситуаціях, виховання працелюбності, чесності, відваги, дисциплінованості, 

уваги до ближнього, здатності прийти на допомогу, та формування у дітей 

поваги до професії пожежника – рятівника, проведено І (районний) етап 

Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних.  

Протягом звітного періоду проводилася акція «Відповідальність починається з 

мене».  

Пріоритет 3. Зайнятість молоді — створення умов та здійснення заходів, 

спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної 

зайнятості та самозайнятості молоді).  

З метою працевлаштування молоді району 106 незайнятих осіб було 

залучено до громадських робіт тимчасового характеру. З метою допомоги у 

правильному виборі професії та соціальній адаптації молоді на ринку праці 

протягом року проводилися профорієнтаційні індивідуальні консультації, 
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групові та масові заходи, до яких залучено 423 молоді особи, а також із 

залученням закладів освіти міста Харкова та Харківської області проводилися 

«Ярмарки професій». Серед учнів середніх та старших класів протягом 

навчального року були організовані професіографічні екскурсії із залученням 

фахівців підприємств.  

Пріоритет 4. Партнерська підтримка молоді, яка проживає на тимчасово 

окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб — здійснення 

заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа 

внутрішньо переміщених осіб. 

Діти-переселенці запрошувалися та активно брали участь у всіх районних 

молодіжних та дитячих заходах. Під час проведення оздоровчої кампанії діти-

переселенці були забезпечені путівками до оздоровчого табору у м. Бердянськ 

«Молода гвардія».  

Пріоритет 5. Підтримка обдарованих та талановитих дітей району, розвиток їх 

творчого потенціалу. 

З метою залучення молоді району до творчої активності, збереження та 

підтримки національних культурних традицій України та українського 

мистецтва, з метою організації змістовно - тематичного дозвілля дітей,  молоді 

району в квітні проведено районний етап обласного творчого фестивалю 

української пісні «Молоді таланти Харківщини», в якому взяло участь 120 дітей 

району. Найкращі виконавці фестивалю були запрошені на фінальний гала - 

концерт обласного фестивалю української пісні, який відбувся 1 червня у 

Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. 

М.В.Лисенка за підтримки голови Харківської обласної адміністрації Юлії 

Олександрівни Світличної, яка вручила учасникам  пам’ятні призи та дипломи. 

Крім цього шестеро найкращих учасників цього фестивалю були нагороджені 

Харківською обласною адміністрацією путівками до оздоровчого табору 

санітарного типу «Лісова пісня».  

За підтримки районної ради, районної державної адміністрації до 

Міжнародного Дня захисту дітей у парковій зоні селища Великий Бурлук було 

проведено велике районне свято для дітей - «Дитинство - чисте джерело». В 

цьому заході взяли участь близько 700 дітей з усього району. Для дітей були 

встановлені атракціони, організовано концертну програму, конкурси, ігри. На 

спортивному майданчику, за участю аніматорів, з дітьми проводилися 

спортивні змагання. Діти поласували безкоштовно морозивом, солодощами, а 

також учасникам було вручено заохочувальні призи.  

Для обдарованих і талановитих дітей району, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та дітей, батьки яких є учасниками АТО, 

27 та 28 грудня проведено Новорічні ранки, під час яких вручено 350 

новорічних подарунків. На виконання районної Програми в 2018 році 

використано бюджетних коштів у сумі 52,9 тис.грн. 
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Кадрове забезпечення закладів освіти 

У закладах загальної середньої освіти району працює 315 педагогічних 

працівників. Найбільший відсоток складають вчителі з вищою освітою – 312 

(99%), з них із базовою вищою – 22 (7%), із повною вищою – 266 (84%), 

молодший спеціаліст (неповна вища) - 24 (8%), вчителів із загальною 

середньою освітою  3 (1%).   

 За результатами атестації 95 педагогів мають вищу кваліфікаційну 

категорію, І категорію – 78 чол., ІІ категорію - 40 чол., спеціаліст - 24 чол., без 

категорії – 27. Звання «Старший вчитель» мають 65 чоловік, педагогічне звання 

«Учитель-методист» - 1 чоловік. Нагороджено знаком «Відмінник освіти» 10 

педагогів, Почесною грамотою - 20 чоловік.  

Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти 

До початку 2018/2019 навчального року та роботи в осінньо-зимовий 

період підготовлено 33 заклади освіти (18 – закладів загальної середньої освіти, 

13 – закладів дошкільної освіти та 2 – позашкільних). Також підготовлено 17 

котелень (топкових), з них: 11 на твердому паливі та 6  газових, а саме: 

проведено поточний ремонт та технічне обслуговування манометрів, 

сигналізаторів газу, приладів обліку газу та теплової енергії, вогнегасників, 

проведено перевірку димових та вентиляційних каналів, оформлено протоколи 

проведення вимірювань опору контур заземлення та блискавко захисту по 

закладах освіти, здійснено навчання операторів газових котелень, кочегарів 

котелень на твердому паливі та відповідальних за газове господарство. 

Скоригований енергетичний паспорт на 2018 рік. У КЗ «Вільхуватський ліцей» 

встановлено пожежну сигналізацію, систему оповіщення про пожежу та  

обладнання для захисту від блискавок. 

Протягом 2018 року для закладів освіти району з різних джерел 

фінансування було оновлено матеріально-технічну базу. 

Відповідно  до розпорядження КМУ від 18.12.2017 року № 929-р «Про 

розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької 

та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють або здійснюють не в повному обсязі своїх повноважень у 2017 

році» для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти 

придбано засоби та навчальне обладнання на загальну суму 314,482 тис. грн. 

(КЗ «Черненський ліцей» – 78,620 тис. грн., КЗ «Вільхуватський ліцей» – 78,620 

тис. грн., Приколотнянська ЗОШ І-ІІІ ст. – 78,620 тис. грн., КЗ «Федорівський 

ліцей» – 78,620 тис. грн.). Водночас за цією постановою для КЗ 

«Великобурлуцький ліцей» придбано обладнання для кабінету математики на 

суму 292,515 тис. грн., а саме: комп’ютерне обладнання – 232,52 тис. грн. та 

меблі – 59,995 тис. грн.). 

Відповідно до Постанови КМУ від 04.04.2018 № 237 «Деякі питання 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» в частині придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів, 

комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту» для 

Приколотнянської ЗОШ І-ІІІ ст. було придбано телевізійне і аудіовізуальне 
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обладнання на загальну суму 154,461 тис. грн. Також згідно з даною 

постановою на придбання шкільних меблів для початкових класів 15 закладів 

загальної середньої освіти на загальну суму 292,248 тис. грн. придбано шкільні 

меблі (КЗ «Вільхуватський ліцей» – 22,105 тис. грн., Міловська ЗОШ І-ІІІ ст. – 

6,01 тис. грн., Хатнянська ЗОШ І-ІІІ ст. – 6,01 тис. грн., КЗ ««Черненський 

ліцей» – 6,01 тис. грн., КЗ «Григорівський ліцей» – 13,263 тис. грн., КЗ 

«Площанський ліцей» – 11,789 тис. грн., КЗ «Першогнилицький ліцей» – 6,01 

тис. грн., Рубленська ЗОШ І-ІІІ ст. – 7,368 тис. грн., КЗ «Червонохвильський 

ліцей» – 8,842 тис. грн., Гниличанська ЗОШ І-ІІІ ст. – 7,368 тис. грн., 

Новоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 10,315 тис. грн., Приколотнянська ЗОШ І-

ІІІ ст. – 44,21 тис. грн., Шипуватська ЗОШ І-ІІІ ст. – 17,684 тис. грн., 

Підсереднянська ЗОШ І-ІІІ ст. – 20,631 тис. грн., КЗ «Федорівський ліцей» – 

8,842 тис. грн., КЗ «Великобурлуцький ліцей» – 95,788 тис. грн.).  

В рамках обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних 

громад «Разом в майбутнє» для 3 закладів загальної середньої освіти району за 

рахунок коштів обласного бюджету, місцевого бюджету, коштів сільських рад 

та коштів конкурсантів придбано комплекти ігрового дитячого обладнання на 

загальну суму 583,132 тис. грн. (КЗ «Федорівський ліцей» – загальний обсяг 

фінансування становить 150,902 тис. грн., з них – 75,451 тис. грн. - обласний 

бюджет, 33,953 тис. грн. – місцевий бюджет, 33,953 тис. грн. – цільова 

субвенція Федорівської сільської ради, 7,545 тис. грн. – кошти конкурсанта; 

Міловська ЗОШ І-ІІІ ст. - загальний обсяг фінансування становить 200,0 тис. 

грн., з них – 100,0 тис. грн. - обласний бюджет, 45,0 тис. грн. – місцевий 

бюджет, 45,0 тис. грн. – цільова субвенція Міловської сільської ради, 10,0 тис. 

грн. – кошти конкурсанта; КЗ «Григорівський ліцей» - загальний обсяг 

фінансування становить 232,230 тис. грн., з них – 116,115 тис. грн. - обласний 

бюджет, 52,252 тис. грн. – місцевий бюджет, 52,252 тис. грн. – цільова 

субвенція Григорівської сільської ради,  11,611 тис. грн. – кошти конкурсанта). 

В рамках обласної програми «Новий освітній простір Харківщини на 

2014-2018 роки» за рахунок обласних коштів для 6 закладів придбано 

мультимедійне обладнання на суму 310,0 тис. грн. (КЗ «Великобурлуцький 

ліцей» – 35,0 тис. грн., Новоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 35,0 тис. грн., 

Підсереднянська ЗОШ І-ІІІ ст. – 35,0 тис. грн., Шипуватська ЗОШ І-ІІІ ст. – 35,0 

тис. грн., КЗ «Федорівський ліцей» – 35,0 тис. грн., Приколотнянська ЗОШ І-ІІІ 

ст. -  мультимедійне обладнання придбано для інклюзивно-ресурсної кімнати 

на суму 135,0 тис. грн.). Для КЗ «Великобурлуцький ліцей» придбано 

ламінатори у кількості 6 шт., ноутбуки – 11 шт., багатофункціональні пристрої 

– 6 шт. на загальну суму 274,999 тис. грн. та засоби навчання для кабінету 

географії в сумі 331,74 тис. грн. 

За рахунок залишків освітньої субвенції для 12 закладів загальної 

середньої освіти на загальну суму 568,075 тис. грн. придбано мультимедійне 

обладнання (Гниличанська ЗОШ І-ІІІ ст. – 46,206 тис. грн., КЗ 

«Першогнилицький ліцей» – 46,206 тис. грн., КЗ «Площанський ліцей» – 46,206 

тис. грн., КЗ «Червонохвильський ліцей» – 46,206 тис. грн.,  КЗ 

«Вільхуватський ліцей» – 13,603 тис. грн., КЗ «Григорівський ліцей» – 46,206 
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тис. грн., КЗ «Черненський ліцей» – 46,206 тис. грн., КЗ «Андріївський ліцей» – 

46,206 тис. грн., Хатнянська ЗОШ І-ІІІ ст.  – 46,206 тис. грн., Міловська ЗОШ І-

ІІІ ст. – 46,206 тис. грн., КЗ «Великобурлуцький ліцей» – 92,412 тис. грн., 

Рубленська ЗОШ І-ІІІ ст. – 46,206 тис. грн.).  

За рахунок цільової субвенції Вільхуватської сільської ради замінено 

твердопаливний котел НІСТУ-5 в котельні КЗ «Вільхуватський ліцей» в сумі 

95,0 тис. грн., замінено 2 дверей на металопластикові в актовій залі – 18,0 тис. 

грн., в кабінеті математики замінено лінолеум та жалюзі на 26,0 тис. грн., 

здійснено поточний ремонт теплиці – 17,0 тис. грн., придбано посуд для їдальні 

дошкільного підрозділу – 6,2 тис. грн., придбано спортивні м’ячі для закладу – 

6,5 тис. грн., фарбу для проведення поточних ремонтів приміщення закладу – 

18,0 тис. грн., навчальне обладнання для кабінету Захист Вітчизни – 20,0 тис. 

грн., світодіодні лампи – 10,8 тис. грн., 3 мультимедійних проектори та 2 

ноутбуки – 64,0 тис. грн., праска, водонагрівач, холодильник та меблі для 

дошкільного підрозділу – 103,3 тис. грн., ковролін, дверні короби та телевізор 

для танцювальної зали – 46,57 тис. грн., навчальні засоби для кабінету 

математики (40,0 тис. грн.). Встановлено систему пожежної сигналізації, 

системи оповіщення про пожежу, та обладнання для захисту від блискавок на 

загальну суму 895,0 тис. грн. (200,00 тис. грн. цільова субвенція Вільхуватської 

с/р та 695,00 тис. грн. кошти місцевого бюджету). 

За рахунок субвенції Першогнилицької  сільської ради для проведення 

поточних ремонтів приміщень КЗ «Першогнилицький ліцей» придбано 

будівельні матеріали на суму 40,0 тис. грн., також придбано водонагрівачі – 

10,0 тис. грн. 

Для проведення поточних ремонтів приміщень КЗ «Черненський ліцей» 

придбано фарбу на суму 15,0 тис. грн. та новорічні подарунки (цільова 

субвенція Чорненської с/р). 

За рахунок субвенції Підсереднянської сільської ради придбано принтер 

для Підсереднянської ЗОШ І-ІІІ ст. – 15,0 тис. грн. 

Для ремонту інклюзивно-ресурсної кімнати Приколотнянської ЗОШ І-ІІІ 

ст. за рахунок коштів місцевого бюджету придбано буд. матеріали на суму 32,0 

тис. грн. килими – 5,66 тис. грн., кухню – 20,8 тис. грн.  

Освоєно кошти субвенцій Міловської, Григорівської,  Хатнянської  та 

Андріївської сільських рад в сумі 6,8, 6,3, 15,0 та 15,0 тис. грн. відповідно 

(будівельні матеріали для поточного ремонту  Міловської, Хатнянської ЗОШ І-

ІІІ ст., КЗ «Григорівський ліцей» та «Андріївський ліцей»). 

Для оновлення матеріально-технічної  бази Шипуватської ЗОШ І-ІІІ ст. за 

рахунок субвенції Шипуватської сільської ради придбано господарчі товари на 

суму 10,0 тис. грн. та ноутбук – 10,0 тис. грн. 

Для Катеринівської ЗОШ І-ІІІ ст. придбано канцелярські товари на суму 

4,0 тис. грн., спортивний інвентар – 10,0 тис. грн., буд. матеріали – 12,0 тис. 

грн. (субвенції Катеринівської сільської ради). 

За рахунок місцевого бюджету проведено поточний ремонт 2-х газових 

котлів із заміною теплообмінників в котельні КЗ «Червонохвильський ліцей» на 

загальну суму 22,38 тис. грн., за рахунок цільової субвенції Червонохвильської 
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сільської ради підключено заклад до мережі Internet (6,0 тис. грн.), придбано 

водонагрівач (2,8 тис. грн.), буд. матеріали (17,2 тис. грн.). 

Для Гниличанської ЗОШ І-ІІІ ст. придбано вогнегасники на суму 10,0 тис. 

грн. (субвенція Гнилицької сільської ради). 

Для закладу дошкільної освіти Великобурлуцький ясла-садок «Сонечко» 

за рахунок коштів місцевого бюджету придбано оргтехніку на суму 163,682 

тис.грн., постільну білизну на суму 136,0 тис.грн., пральну машину, пилососи, 

іграшки, будматеріали, канцелярскі товари, лінолеум на підлогу, штори та 

бензокосу на суму 221,537 тис. грн. 

Для ремонту шкільних автобусів з місцевого бюджету було витрачено 25,245 

тис. грн. (КЗ «Вільхуватський ліцей»), 6,42 тис. грн. (КЗ «Червонохвильський 

ліцей»), 1,04 тис. грн. (Підсереднянська ЗОШ І-ІІІ ст.), 2,6 тис. грн. (Міловська 

ЗОШ І-ІІІ ст.), 2,19 тис. грн. (КЗ «Площанський ліцей»), 1,67 тис. грн. 

(Шипуватська ЗОШ І-ІІІ ст.), 5,15 тис. грн. (КЗ «Андріївський ліцей») 6,17 тис. 

грн. За рахунок цільової субвенції Рубленської сільської ради відремонтовано 

шкільний автобус Рубленської ЗОШ І-ІІІ ст. (8,84 тис. грн.) та за рахунок 

цільової субвенції Вільхуватської сільської ради (30,0 тис. грн.) відремонтовано 

шкільний автобус КЗ «Вільхуватський ліцей». 

У вересні 2018 року в районі було створено КЗ «Великобурлуцький 

інклюзивно-ресурсний центр Великобурлуцької районної ради Харківської 

області». Для оснащення кабінетів матеріально-технічною базою з місцевого 

бюджету було виділено 272,0 тис. грн., з обласного – 191,248 тис. грн. Кошти 

обласного бюджету освоєні, а саме: придбано мультимедійне обладнання на 

загальну суму 43,4 тис. грн., комп’ютерне обладнання на суму 47,9 тис. грн. та 

оргтехніку на суму 9,65 тис. грн. Зазначене обладнання було придбане згідно з 

Примірним переліком для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 03.05.2018 року № 447. 

Придбано меблі для кабінету лікувальної фізкультури (70,261 тис. грн.) та 

дидактичні матеріали (42,145 тис. грн.). 

Також по галузі «Освіта» у 2018 році проведено реконструкції будівель 

КЗ «Андріївський ліцей» та «Площанський ліцей» для розміщення дошкільних 

підрозділів: 

1. Реконструкція частини будівлі КЗ «Площанський ліцей» для 

розміщення дошкільного підрозділу за адресою: Харківська область, 

Великобурлуцький район, с. Плоске, вул. Українська, 18 на загальну суму 999,0 

тис. грн. Головна підрядна організація Товариство з обмеженою 

відповідальністю «СК Буд-Сервіс». Через відсутність 100% фінансування 

обсяги робіт розділено на 2018 рік (207,399 тис. грн.) та на 2019 рік (791,601 

тис. грн.).  

2. Реконструкція частини будівлі КЗ «Андріївський ліцей» для 

розміщення дошкільного підрозділу за адресою: Харківська область, 

Великобурлуцький район, с. Андріївка, вул. Шкільна, 7» на загальну суму 

785,189 тис. грн.. (144,125 тис. грн. кошти обласного бюджету, 14,578 тис. грн. 

– позабюджетні кошти, 626,227 тис. грн. – місцевий бюджет, 45,99 тис. грн. – 

цільова субвенція Андріївської сільської ради). 
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Комп’ютеризація та інформатизація навчальних закладів 

Всі заклади загальної середньої освіти району забезпечені комп’ютерними 

класами та комп’ютерною технікою, підключені до мережі Інтернет, та мають 

власні веб-сайти. Середньообласний показник кількості дітей на 1 комп’ютер в 

закладах загальної середньої освіти становить – 19 учнів, районний – 7,9.   

Організація підвезення 

Підвезення учнівського та педагогічного контингенту до закладів освіти 

організований та здійснювалося відповідно до районної програми «Шкільний 

автобус».  

30% учнів проживають за межею пішохідної доступності. Для організації 

підвезення 646 учнів, 24 учителів до закладів освіти району та в зворотньому 

напрямку задіяно 15 автобусів (12 - відділу освіти, 1 – спонсорський, 1 – 

селищної ради, 1 – сільської ради). Підвезення здійснюється до 14 шкіл району 

з 28 населених пунктів. 

Організація харчування 

Харчування в закладах загальної середньої освіти здійснювалося 

відповідно до програми  «Організація харчування дітей у навчальних закладах 

Великобурлуцького району на 2016-2020 роки».  Для учнів 1-4 класів 

харчування проводилося за рахунок загального бюджету (50%) і за рахунок 

батьківської плати (50%); для учнів 5-11 класів за рахунок батьківської плати 

(100%) та закладах дошкільної освіти  (60%), крім міських (2 дитячі садки) – 

40%, а також за рахунок батьківської плати (40%), міські – 60%. 

Використовуються додаткові кошти сільськогосподарських підприємств.   

У 2018 році середня вартість харчування одного учня 1-4 класів на день в 

закладах освіти району становила 15,00 грн., в закладах дошкільної освіти – 

31,0 грн. 

Кількість дітей пільгових категорій, які харчуються безкоштовно, за 

рахунок бюджету в 2018/2019 навчальному році 367, в т.ч.: дітей – сиріт, 

позбавлених батьківського піклування – 74 дитини; малозабезпечених – 196 

дітей; інвалідів – 23 дітей; дітей учасників АТО – 36; дітей з особливими 

потребами та які навчаються у інклюзивних класах – 5; дітей пільгового 

контингенту дошкільного віку – 33.  

Аналіз результатів діяльності районного методичного кабінету 

Методична робота в 2018 році з педагогічними кадрами загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти проводилася згідно з планом 

роботи відділу освіти та планом роботи районного методичного кабінету. 

У 2018 році в районному методичному кабінеті працювали завідувач та  7 

методистів, які організовували науково-методичну роботу вчителів району за 

різними напрямками.  

Структура методичної роботи в районі передбачає діяльність  районних 

методичних об’єднань учителів – предметників, керівників закладів освіти, 

заступників директорів із навчально-виховної роботи, класних керівників, 

працівників дошкільної  освіти, шкільних бібліотекарів, психологів та 

соціальних педагогів. Методисти районного методичного кабінету у 2018 році 

підготували та провели семінари, заняття, майстер-класи, засідання керівників 
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районних методичних об’єднань, організовували зустрічі за «круглим» столом,  

готували проекти  наказів і методичні рекомендації.  

Методисти здійснювали виїзди у заклади освіти району, проводили 

індивідуальні консультації, відвідували відкриті уроки та заняття. Протягом 

навчального року проводилися інструктивно-методичні наради заступників із 

навчально-виховної роботи, керівників закладів дошкільної освіти, брали 

активну участь у проведенні нарад директорів закладів освіти району. 

Упродовж листопада 2018 року проведено перший (районний) тур 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у таких номінаціях як 

«Географія», «Основи здоров’я». 

Всього в І (зональному) турі етапі взяли участь 5 учителів, що на одного 

учасника більше, ніж у минулому році.  

Практичний етап конкурсних випробувань проходив на базі КЗ 

«Червонохвильський ліцей» (директор Севостянова А.Д.), КЗ «Вільхуватський 

ліцей»» (директор Новиков Є.В.), Шипуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного (директор Самойлова О.О.), 

якими було забезпечено плідну роботу конкурсантів та сприяння у проведенні 

конкурсу.  

Належну організаційну роботу щодо відбору та підготовки учасників 

конкурсу здійснили адміністрації КЗ «Червонохвильський ліцей» (директор 

Севостянова А.Д.), КЗ «Вільхуватський ліцей» (директор Новиков Є.В.), 

Шипуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського 

Союзу І.М. Заболотного (директор Самойлова О.О.), Новоолександрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (директор Шевцова Н.І.), Катеринівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (директор Латиш С.І.) . 

За висновками журі, професійний конкурс «Учитель року» сприяє 

удосконаленню професійної майстерності, популяризації педагогічних 

здобутків, поширенню педагогічних ідей та інновацій,  стимулює педагогічну 

творчість, виявляє майстрів педагогічної справи.  

Переможцем І туру та учасником ІІ (обласного) туру стала у номінації 

«Географія» вчитель географії Катеринівської ЗОШ І-ІІІ ст. Луценко Я.О., яка і 

представляла  район на обласному етапі.  

 

Участь вчителів 

у І (районному) турі конкурсу "Учитель року" 
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З метою стимулювання педагогічних колективів до творчої роботи з 

фізичного виховання, популяризації здорового способу життя серед дітей 
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закладів дошкільної освіти, поширення та впровадження кращого педагогічного 

досвіду роботи з фізичного виховання Приколотнянський дошкільний 

навчальний заклад (ясла - садок) «Сонечко» Приколотнянської селищної ради 

направив матеріали до участі у ІІ (регіональному) етапі Всеукраїнського 

огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах 

системи освіти за номінацією кращий стан фізичного виховання в дошкільних 

навчальних закладах. Заклад визнано лауреатом ІІ (регіонального) етапу 

Всеукраїнського огляду-конкурсу та нагороджено дипломом. 

У лютому 2018 року проведено І (районний) тур конкурсу «Кращий 

вихователь Харківщини». Переможцем І туру та учасником другого (обласного) 

туру конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2018 році за номінацією 

«Вихователь дітей старшого дошкільного віку» стала Сиротюк Г. М., 

вихователь Підсереднянського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

«Колосочок» Підсереднянської сільської ради, яка представляла район в 

обласному турі. За участь у ІІ (обласному) турі Сиротюк Г.М. нагороджено 

дипломом. 

На виконання  плану роботи районного методичного кабінету, відповідно 

до наказу відділу освіти від 05.02.2018 № 63, з метою сприяння інформатизації 

освіти району, популяризації можливостей і розширення мережі інформаційних 

ресурсів для формування єдиного інформаційно - навчального середовища 

регіональної освітньої системи в районі протягом січня - лютого було 

проведено І (районний) етап обласного фестивалю «добрих практик» освітян 

Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують». 

Дипломами оргкомітету обласного фестивалю «добрих практик» освітян 

Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують» відзначено 5 

представлених практик педагогів району.   
Кількість переможців обласних фестивалів 
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Крім колективних форм методичної роботи важливу роль відігравали 

індивідуальні. Створювалися умови для підвищення кваліфікації вчителів. За 

станом на 31 грудня 2018 року план підвищення кваліфікації виконано на 99,8 

%: закладів загальної середньої освіти - 109 педпрацівників, закладів 

дошкільної освіти - 10 чол., закладів позашкільної освіти - 3.  
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З метою реалізації Концепції Нової української школи, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», в 

районі проведено навчання вчителів початкової школи, вихователів груп 

продовженого дня, заступників директорів з навчально-виховної роботи: 

березень 2018 року – 34 чол.; 

жовтень 2018 року – 20 чол.  

Крім того, забезпечувалася участь педагогів району в дистанційній освіті 

– це онлайн-курс EdEra, різноманітні обласні заходи, вебінари, онлайн-

тренінги, що проводилися КВНЗ «ХАНО», Департаментом освіти і науки.   

У 2018 році атестаційною комісією ІІ рівня атестовано 42 педагогічних 

працівників, з них присвоєно педагогічне звання  «старший учитель» - 8 

педагогам, відповідають раніше присвоєному званню «старший учитель» - 9 

педпрацівників, 23 педагогічних працівника атестувалися на відповідність 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 

присвоєно вищу кваліфікаційну категорію 10 педпрацівникам, 1 педагогу 

перенесено атестацію. 

Серед  педагогів, атестованих у 2017/2018 навчальному році, без 

присвоєння категорій – 14(18%), на кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ 

категорії» - 9 чол. (11 %), «спеціаліст І категорії» - 21(27 %), «спеціаліст вищої 

категорії» - 33(43%), «старший учитель» - 17(22 %).  

У міжатестаційний період надаються консультації усім категоріям 

педагогів.  

Методичний кабінет працює над підвищенням ролі вчителя у роботі з 

обдарованими дітьми. Робота з обдарованими дітьми – важливий напрямок у 

діяльності освітніх закладів. З метою створення умов для підтримки 

обдарованої молоді, розвитку їх інтелектуального і творчого потенціалу, 

реалізації державної програми учні шкіл району залучалися до участі у 

інтелектуальних змаганнях, творчих конкурсах та фестивалях. 

Питання «Про організацію роботи з обдарованими дітьми у закладах 

загальної середньої освіти» обговорювалося на засіданнях районного 

методичного об’єднання, нарадах директорів та заступників директорів з 

навчально-виховної роботи.   

У районі розроблено Положення про призначення та виплати грошових 

заохочень, затверджене рішенням районної ради від 01 лютого 2013 року № 375 

– VI (ХХХІV сесія VI скликання), відповідно до якого кращим педагогічним 

працівникам  навчальних  закладів  Великобурлуцького району, які стали 

переможцями обласного етапу професійних конкурсів чи підготували 

переможців обласних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії 

наук України, призначалися та виплачувалися грошові заохочення. У 2018/2019 

навчальному році грошове заохочення виплачується 19 педпрацівникам, які 

підготували переможців обласних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 
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академії наук України та стали особисто переможцями обласного етапу 

професійних конкурсів. 

У 2018 році  в закладах освіти  району працювала психологічна служба 

відповідно до чинних нормативно-правових документів. Загалом у закладах 

освіти району налічується 7 практичних психологів та 2 соціальних педагоги,  

охоплено 8 закладів освіти (в 2017 році психологічною службою було охоплено 

7 закладів освіти). 

Працівники психологічної служби постійно брали участь у психолого-

педагогічних семінарах для директорів, заступників директорів, педагогів всіх 

категорій, молодих вчителів, конференціях з обміну досвідом, що впливає на 

підвищення рівня психологічної культури. Однією з важливих ділянок роботи 

практичних психологів є психологічний супровід атестації педагогічних 

працівників. В рамках просвітницької діяльності,  висвітлювалися психологічні 

проблеми на методичних об’єднаннях, нарадах при директорові та педагогічних 

радах, практичні психологи забезпечували психологічний супровід освітнього 

процесу, корекційно - розвивальної роботи на основі діагностики особистісного 

розвитку, орієнтували  виховну роботу на формування навичок здорового 

способу життя, соціально - психологічну профілактику негативних явищ в 

учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної та 

ризикованої поведінки підлітків, профілактику шкідливих звичок, поширення 

наркоманії, алкоголізму, куріння, дитячої праці. Просвітницька та 

консультативна допомога, яку постійно надавала психологічна служба всім 

учасникам освітнього процесу, сприяла підвищенню психологічної культури 

учнів, педагогів, батьків. Застосовувалися інтерактивні форми роботи з  

педагогами: тренінги, ділові ігри, практичні заняття тощо.  

Значна увага в 2018 році приділялася роботі з дітьми “групи ризику”, 

схильних до суїциду, дітям з особливими освітніми потребами: «Психолого-

педагогічна діагностика щодо профілактики конфліктів у навчальному процесі 

та протистояння стресовим розладам», «Психологічні аспекти соціально-

небезпечних явищ в дитячому середовищі», «Інклюзивна освіта: проблеми та 

перспективи», «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення», 

«Педагогічний конфлікт: практика психологічної допомоги», «Як запобігти 

торгівлі людьми», «Буллінг та кібербулінг», «Профілактика та протидія 

насильству в сім’ї, безпечна поведінка», «Психологічний супровід  дітей «групи 

ризику». 

Участь педагогів у методичних семінарах сприяла ознайомленню із 

сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання, що 

допомагала їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, 

підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал. 

За результатами проведення ІІ (районного) етапу олімпіад призові місця 

посіли 125 учнів (у минулому році – 145), а саме :    

І місце - 48 учнів;  

ІІ місце – 38 учнів; 

ІІІ місце - 39 учнів . 
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За квотою, 48 призерів братимуть участь в ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. 

 

Статистичний портрет 

участі команди району у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  із навчальних предметів  

 

Категорії     2014 рік    2015 рік     2016 

рік 

    2017 

рік 

    2018 

рік 

Учасників 59 56 44 42 46 

Переможців 9 8 4 5 8 

 

У І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт МАН 

України взяли участь 4 юних дослідника, були представлені науково-

дослідницькі роботи у 4 наукових відділеннях МАН України. 

У ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту  представлятимуть район  2 учні 

11 класу. 

 
  З метою розвитку інтересу школярів до вивчення природничо-

математичних, суспільних, філологічних дисциплін учні району залучалися до 

різних інтерактивних конкурсів. В минулому році 240 школярів долучилося  до 

Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник-2018».   

 164 школярі  взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі 

«Кенгуру», 85 учнів – у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня». 

 У закладах освіти району впроваджуються різні форми і методи 

національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, проводяться 

тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі 

за територіальну цілісність і незалежність України. Посилено співпрацю з 

представниками військового комісаріату з питань підготовки молоді до 

збройного захисту держави.  

 З метою якісного навчання дітей іноземним мовам у контексті 

європейської інтеграції України, наближення до європейських стандартів та 

популяризації вивчення іноземних мов серед українських школярів на базі 

закладів освіти району протягом травня-червня 2018 року функціонували 15 
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літніх мовних таборів з частковою зайнятістю учнів, в яких перебувало 305 

школярів. До роботи з ними було задіяно 71 педагога. Програми літніх мовних 

таборів  передбачали диференційований підхід при роботі з учнями, спонукали 

школярів практично застосовувати знання, отримані протягом навчального 

року.       

 

Кількість літніх мовних таборів в ЗЗСО району 
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Протягом жовтня 2018 року заклади загальної середньої освіти району 

долучилися до щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який 

проходив під гаслом «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя». 

Місячник шкільних бібліотек сприяв реалізації основних пріоритетів Нової 

української школи, зокрема, формування в учнів уміння розумно та 

раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлення ролі 

навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання 

дотримуватися здорового способу життя. У рамках місячника, в якому взяли 

участь 10 закладів освіти району, бібліотекарями проведено ряд заходів 

(конкурси, ігри та змагання, бібліотечні уроки, тематичні виставки), що 

сприяли поінформованості учнів про шкідливі звички та їх наслідки, правила 

здорового способу життя, отриманню рекомендацій щодо корисного  

харчування, зміцнення здоров’я тощо. 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання 

Частка випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та 

літератури 160 балів і вище - 33,77% до загальної кількості учнів, що 

проходили тестування з української мови та літератури (обласний показник -

45,51%). Учнів, які не подолали поріг, «склав/не склав» - 9,76% (обласний 

4,2%). 

Частка випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики 160 балів і 

вище - 10,52% до загальної кількості учнів, що проходили тестування з 

математика (обласний показник – 29,57%). Учнів, які не подолали поріг, 

«склав/не склав» - 17,10% (обласний 11,30%). 
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Частка випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 160 балів і 

вище – 8,56% до загальної кількості учнів, що проходили тестування з історії 

України (обласний показник – 20,11%). Учнів, які не подолали поріг, «склав/не 

склав» - 18,27% (обласний 10,41%). 

Частка випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і 

вище - 13,04% до загальної кількості учнів, що проходили тестування з 

іноземної мови (обласний показник – 30,60%). Учнів, які не подолали поріг, 

«склав/не склав» - 8,70% (обласний 8,30%). 

 

Фінансове забезпечення закладів освіти 

Бюджетом на 2018 рік на утримання закладів освіти Великобурлуцького 

району були передбачені кошти у сумі 82139,3 тис. грн., або 100 % до потреби, 

в тому числі: 

- на виплату заробітної плати – 62961,5 тис. грн. або 100 % до потреби, в тому 

числі на виплату грошової винагороди  за сумлінну працю та зразкове 

виконання службових обов’язків 842,1 тис.грн. Матеріальна допомога на 

оздоровлення при наданні щорічної відпустки видана у розмірі посадового 

окладу – 1804,9 тис.грн.;  

- видатки на харчування складають 2049,9 тис. грн.;   

- видатки на енергоносії складають 10184,8 тис. грн.. при потребі – 10184,8 тис. 

грн., (що становить 100,0 % від потреби).  

Середня заробітна плата працівників освіти складає 8719 грн., у тому числі 

вчителів - 9550 грн. 

 

Організаційна інформація: 

 
1) структура районної державної адміністрації 

 

Станом на 01 січня 2019 року Великобурлуцька районна державна 

адміністрація має таку структуру: 

1. Апарат районної державної адміністрації 

2. Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації 

3. Управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації 

4. Фінансове управління районної державної адміністрації 

5. Відділ освіти районної державної адміністрації 

6. Сектор культури і туризму районної державної адміністрації 

7. Відділ економіки районної державної адміністрації 

8. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

розвитку інфраструктури та цивільного захисту районної державної 

адміністрації 

9. Служба у справах дітей районної державної адміністрації 



 44 

10.  Архівний відділ районної державної адміністрації 

11.  Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації 

12.  Сектор з питань державної реєстрації районної державної адміністрації.  

 

  2) територіальні органи, підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери управління райдержадміністрації 

 

На території Великобурлуцького району станом на 01.02.2018 року діє 14 

територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери її управління:  

1. Управління Державної казначейської служби України у 

Великобурлуцькому районі Харківської області.  

2. Великобурлуцьке  відділення поліції Вовчанського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Харківській області. 

3. Великобурлуцький відділ Чугуївської місцевої прокуратури в 

Харківській області.  

4. Великобурлуцький районний суд. 

5. Відділ у Великобурлуцькому районі Головного управління 

Держгеокадастру у  Харківській області.  

6. Великобурлуцька районна державна лікарня ветеринарної медицини.  

7. Великобурлуцький районний відділ Головного управління 

Держпродспоживслужби в Харківській області.  

8. Великобурлуцьке лісництво державного підприємства «Куп’янське 

лісове господарство».  

9. Великобурлуцький районний сектор Головного управління ДСНС 

України у Харківській області.  

10. Великобурлуцький районний військовий комісаріат. 

11. Великобурлуцький відділ з питань призначення, перерахунку та 

виплати пенсій Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України у Харківській області. 

12. Великобурлуцька районна філія Харківського обласного центру 

зайнятості. 

13. Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Великобурлуцької районної державної адміністрації. 

14. Великобурлуцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. 

Впродовж 2018 року районною державною адміністрацією проводилася 

робота щодо взаємодії з територіальними органами, підприємствами, 

установами та організаціями, які належать до сфери її управління, та вирішення 

найактуальніших питань соціально-економічного розвитку Великобурлуцького 

району. 

Рік, що минув, для районної державної адміністрації став періодом 

напруженої, цілеспрямованої праці на всіх напрямках соціально-економічного і 

духовного життя. Все, чого ми досягли, – результат співпраці управлінь, 

відділів, секторів, служб райдержадміністрації з районною, селищними та 
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сільськими радами, депутатами всіх рівнів, установами, підприємствами та 

громадськими організаціями району.  

У кожній галузі є чимало позитивних зрушень, але і немало проблем, які 

ми намагаємося вирішити. Нам є над чим працювати і вдосконалюватися. 

Хочу сказати, що нам вдалося завершити 2018 рік і розпочати 2019 рік 

позитивно, забезпечити стабільність. 

Проблемні питання ми знаємо та плідно працюємо над їх вирішенням, 

виходячи з принципу солідарної відповідальності за все, що відбувається в 

нашому районі. Дуже добре, що є спільне бажання зробити все можливе для 

подальшого розвитку Великобурлуччини, поліпшення рівня життя її людей. 


