
Звіт  

голови Золочівської районної державної адміністрації   

за підсумками роботи за 2018 рік 

 

Золочівська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень 

здійснює виконавчу владу на підвідомчій території, а також відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реалізує 

повноваження, делеговані  районною радою. На території району 

забезпечується виконання Конституції, Законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, центральних  органів виконавчої влади. 

Виконання власних повноважень районної державної адміністрації і 

делегованих районною радою були спрямовані на всебічне задоволення прав і 

свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів, виконання програмних 

документів, у тому числі Програми економічного і соціального розвитку  

району на 2018 рік. 

Основні напрями роботи районної державної адміністрації ґрунтуються 

на принципах втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України, 

Урядом їх практичної реалізації на місцях та виконання заходів Стратегії 

регіонального розвитку Харківської  області на період до 2020 року. 

 

Організаційні питання  

 

Районна державна адміністрація включає в себе 12 структурних 

підрозділів, в тому числі апарат, три управління, 6 відділів, сектор культури та 

туризму і службу у справах дітей. Протягом 2018 року у структурі районної 

державної адміністрації відбулися певні зміни. Розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 12 жовтня 2018 року № 362 

перейменовано відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації у відділ 

освіти, культури та туризму; припинено сектор культури та туризму шляхом 

приєднання до відділу освіти, культури та туризму. Зараз іде процедура 

ліквідації сектору. 

За 12 місяців 2018 року головою районної державної адміністрації 

видано 781 розпорядчий документ, з них розпоряджень з основної діяльності – 

481, більша частина яких регулює виконання делегованих повноважень. 

Станом на 01.01.2019 на контролі в районній державній адміністрації 

знаходиться  55 розпоряджень та 35 доручень  голови обласної державної 

адміністрації, 16 розпоряджень та 4 доручення голови районної державної 

адміністрації, 3 районні програми, 524 листа. 

Актуальні питання розвитку району розглядалися на засіданнях колегії 

районної державної адміністрації, на нарадах із залученням керівників 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних 

підрозділів міністерств та відомств, Золочівського селищного та Гур`єво-

Козачанського сільського голів, заступників Золочівського селищного голови, 

депутатів районної та селищної рад, керівників підприємств, установ та 

представників громадських організацій району. 
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Упродовж 2018 року  проведено 5 засідань колегії районної державної 

адміністрації, в тому числі – одне виїзне, де було розглянуто 14 питань, 

прийнято 14 рішень колегії. 

У 2018 році районною державною адміністрацією, за поданням 

управлінь, відділів та служб, готувалися і вносилися на розгляд сесії районної 

ради питання з різних аспектів життєдіяльності району, заслуховувалися 

щоквартально звіти про виконання районного бюджету, хід виконання 

прийнятих програм, забезпечено  розроблення та внесення, після широкого 

обговорення, на розгляд районної ради районного бюджету та цільових 

програм. 

Протягом року була проведена велика робота щодо передачі частини 

повноважень новоствореній Золочівській об’єднаній територіальній громаді. 

До неї перейшли повноваження у галузі освіти, культури, первинної 

медицини, житлово-комунального господарства.  

 

Робота щодо розгляду звернень громадян 

 

Значна увага приділялася розгляду звернень громадян та вирішенню 

піднятих в них питань. Визначено дні прийому та  розроблено і доведено до 

населення графіки прийому громадян. 

З початку року головою районної державної адміністрації та його 

заступниками було розглянуто 676  звернень, в тому числі 516 - на особистих 

прийомах громадян. У зверненнях громадян порушено 676 питань, з них: 

72,3% звернень вирішено позитивно, на 26,6% – надано роз’яснення щодо 

шляхів їх вирішення.  

Для спрощення процедури отримання адміністративних послуг при 

Золочівській районній державній адміністрації працює Центр надання 

адміністративних послуг, який діє за принципом «Єдиного вікна». Центром 

надається 55 видів адміністративних послуг, з них 8 послуг дозвільного 

характеру. За 2018 рік до Центру надійшло 5355 звернень, надано 

5355 адміністративних послуг.  

 

Виконання бюджету 

 

За підсумками 2018 року до місцевих бюджетів району отримано 

175154,8 тис.грн., з яких 165297,1 тис.грн. доходів загального фонду та 

9857,7 тис.грн.  доходів спеціального фонду. 

Надходження загального фонду місцевих бюджетів Золочівського 

району  (без урахування трансфертів) за 2018 рік склали 3152,6 тис.грн, темп 

росту до відповідного періоду минулого року  у співставних умовах – 104,3%. 

У структурі надходжень загального фонду найбільшу питому вагу 

займають: податок та збір на доходи фізичних осіб – 44,4%  та єдиний податок 

– 30,4%.   

Обсяг надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб склав 

1399,2 тис.грн. У порівнянні з 2017 роком надходження зменшилися на 1,5% у 
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зв’язку із поверненням податку за результатами річного декларування за 

2017 рік мешканцям Золочівської ОТГ. 

Надходження єдиного податку склали 957,1 тис.грн, що більше 

аналогічного періоду  2017 року на 30,8 тис.грн або на 3,3%. 

 

Соціальний захист населення 

 

Фонд оплати праці штатних працівників постійно зростає. За 2018 рік 

він склав 150 313,3 тис.грн, ріст у порівнянні з минулим роком 

24 057,9 тис.грн, або на 19,1%. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 

2018 рік склала 5 388 грн, або на 7,7% більше рівня 2017 року. Аналіз розміру 

заробітної плати по галузях економічної діяльності у 2018 році в порівнянні з 

2017 роком становить: 

сільське господарство – 7 155 грн, збільшилась на 17,2% 

промисловість  - 1 502 грн, зменшилась на 27,4% 

освіта – 5 288 грн, підвищилась на 4,4% 

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 4 963 грн, 

збільшилась на 18,6% 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам станом на 

01.01.2019 становила 5,0 млн. грн по Державному підприємству 

«Івашківський спиртзавод». 

Суттєвим механізмом підтримки найбільш нужденних верств населення є 

надання різних видів державної соціальної допомоги. 

За 12 місяців 2018 року житлові субсидії отримали 3353 сім`ї (2907 – на 

житлово-комунальні послуги та 446 – на тверде паливо та скраплений газ). 

Нараховано субсидій на суму 34,6 млн.грн. Із передбачених державних коштів 

для фінансування  субсидій на ЖКП та тверде паливо  в сумі 43,7 млн.грн..  

профінансовано – 42,9 млн.грн., в т.ч. на погашення заборгованності на 

початок року в сумі 21,6 млн.грн. Заборгованість 12,8 млн.грн. 

За 12 місяців 2018 року призначено та сплачено за рахунок коштів 

державного бюджету всіх видів допомог  на загальну суму 35,3 млн.грн, з них 

сплачено 1780 отримувачам. Заборгованість по виплатах відсутня. 

За 2018 рік відбулось 28 засідань районної  комісії по розгляду заяв з 

питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям. 

Станом на 01.01.2019 на обліку в управлінні соціального захисту 

населення Золочівської районної державної адміністрації перебуває 

8613 пільговиків, в тому числі 741 ветеранів війни, 2103 – дітей війни. 

Державним бюджетом на 2018 рік  передбачено на пільги  всього 7,4 млн грн, 

в тому числі на житлово-комунальні послуги – 6,9 млн.грн. Станом на 

01.01.2019 призначено пільг пільговим категоріям громадян на житлово-

комунальні послуги – 5, 1 млн грн, профінансовано послуг на суму – 

6,9 млн.грн., заборгованість становить 0,9 млн.грн. 

На пільгове забезпечення громадян твердим паливом та скрапленим 

балонним газом передбачено та використано 527,7 ти.грн. 
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За 2018 рік відшкодовано за перевезення автомобільним транспортом  

ВАТ «Восток» 800,0 тис. грн, за перевезення залізничним транспортом – 

100,0 тис.грн. 

Станом на 01.01.2019 на обліку в управлінні соціального захисту 

населення Золочівської районної державної адміністрації перебуває 195 

учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, 5 членів сімей загиблих військовослужбовців та інших осіб, що 

брали участь в АТО.   

Комплексною програмою соціального захисту населення Золочівського 

району Харківської області на 2016-2020 роки передбачена соціальна 

підтримка учасників АТО та членів їх сімей, а саме: 

1 особа пройшла відпочинок у ДП «Клінічний санаторій  «Роща», 3 чол. 

в ДП «Клінічний санаторій «Березівські мінеральні води»; 

матеріальну допомогу отримали 195 учасників АТО та 5 членів сімей 

загиблих учасників АТО. 

Значна увага приділялася  вирішенню проблемних питань громадян, які 

мають статус тимчасово переміщених із Донецької та Луганської областей. На 

даний час на території району проживає 245 переселенців. За 2018 рік 

відбулося 24 засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам. Призначено виплати і пенсії 

162 особам, призупинено виплати з різних причин 28 особам. 

З метою забезпечення житлом зазначеної категорії громадян, 

завершуються роботи з реконструкції будівлі під соціальний гуртожиток для 

тимчасово переміщених осіб. Гуртожиток дозволить забезпечити житлом 

25 сімей. 

На обліку в Золочівській районній філії Харківського обласного центру 

зайнятості у 2018 році перебувало 1358 безробітних, що на рівні 2017 року. На 

початок січня 2019 року чисельність  незайнятих  осіб  становить 361 чоловік, 

960 безробітних отримали допомогу на суму 8,0 млн.грн., середній розмір 

допомоги склав 2353 грн (за 2017 рік – 1768 грн.). 

Рівень безробіття по району становить 2,50 %, 2017 -  2,69%. 

Протягом 2018 року працевлаштовані 1093 особи, що на 32 менше 

минулого року, пройшли навчання 201 особа.  

Протягом року створено 16 нових робочих місць, які отримали 

компенсацію єдиного соціального внеску.  

Одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття 

підприємницькою діяльністю отримали 2 безробітних, виплачено 23 тис.грн. 

на розвиток свого бізнесу.  

Протягом 2018 року зареєстровано 5 демобілізованих 

військовослужбовців, 2 – працевлаштовані. 

 

Сільське господарство 
 

У галузі сільського господарства здійснюють діяльність 92 

підприємства, з них 63 фермерських господарства. 
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У обробітку землекористувачів усіх форм власності знаходиться 

79,1 тис.га сільськогосподарських угідь, з яких рілля складає 65,9 тис.га. 

Завдяки проведеній роботі агропромисловий комплекс району 

забезпечує потреби внутрішнього ринку з більшості видів продукції та 

реалізує вироблену продукцію за межі району. 

У рослинництві у 2018 році проводилася робота з нарощування обсягів 

виробництва продукції шляхом удосконалення та оптимізації структури з 

розширення посівних площ зернових та технічних культур. 

У 2018 році валовий збір ранніх зернових культур по району становив 

72,4 тис.тонн при середній урожайності 44,2 ц/га. Всього зернових зібрано 

147,2 тис.тонн, урожайність склала 55,5 ц/га, що є першим показником по 

урожайності серед районів області та на третій показник маємо по валовому 

збору. 

Під урожай 2019 року по всіх категоріях господарств посіяно озимих 

зернових культур на площі 16,3 тис.га, що становить 113% від запланованого. 

У галузі тваринництва протягом 5 років поспіль іде тенденція до 

зростання продуктивності дійної череди. За 2018 рік виробництво молока 

становить 7838 тонн, що на 345 тонн більше рівня минулого року (104,6%).  

Надій молока на одну корову становить 7087 кг, що знаходиться на рівні 

минулого року. Збільшилася реалізація молока на переробні підприємства до 

93 % від виробництва. Індекс тваринницької продукції складає 103 % до рівня 

минулого року. 

На початок звітного періоду в сільськогосподарських підприємствах 

усіх форм власності утримується 3244 голови великої рогатої худоби, у тому 

числі: 1157 голів корів, свиней 411 голів, овець 133 голови, птиці 4140 голів. 

Сільськогосподарськими підприємствами в 2018 році проводилася 

робота з оновлення матеріальної бази галузі. Придбано 74 одиниць техніки на 

загальну суму 125,5 млн.грн. 

Орендарями регулярно переглядається розмір орендної плати за 

договорами оренди земельних ділянок (паїв). У цілому у 2018 році орендна 

плата становить 6,7 % від вартості земельної ділянки. Виплата за один гектар 

орендованих земель становить 2318 грн., що на 330 грн. більше рівня 

минулого року.  

У 2018 році приділялася велика увага щодо забезпечення населення 

району сільськогосподарською продукцією. У районі функціонує 

продовольчий ринок, на якому постійно реалізуються зерно всіх видів, 

соняшникова олія, молодняк свиней, птиці, м'ясо, а також овочі, молочні 

продукти, крупи тощо.  

 

Промисловість 
 

Промисловість району представлена ДП «Івашківський спиртзавод» -  

виробництво іншої основної органічної хімічної продукції – компоненту 

моторного палива альтернативного. Протягом 2016-2018 років підприємство 

свою діяльність не здійснювало. У результаті цього на підприємстві виникла 

заборгованість із виплати заробітної плати.  
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Транспортне забезпечення 
 

Загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом по 

району (з урахуванням обсягів фізичних осіб - підприємців) за 2018 рік склав 

56,6 тис.тонн, що на 7,6 тис.тонн менше рівня минулого року, виконано 

22,9 млн.ткм вантажної роботи, що більше рівня 2017 року на 1,3 млн.ткм.  

Обсяги пасажирських перевезень за 2018 рік склали 267,1 тис.пас., що на 

48,6% менше рівня минулого року; обсяги виконаної пасажирської роботи 

автомобільним транспортом по району склали 9952 тис.пас/км, що становить 

76,5 % до рівня 2017 року.  

 

Залучення інвестицій 
 

Однією з першочергових умов сталого функціонування території є 

достатня наявність фінансових ресурсів для забезпечення її соціально – 

економічного розвитку. Тому, для залучення додаткового фінансування, в 

районі постійно ведеться робота щодо участі в проектах та конкурсах. 

Так, в рамках проектів (програм), які реалізуються за рахунок коштів 

Державного фонду регіонального розвитку в Золочівському районі у 2017 році 

розпочато реалізацію проекту «Реконструкція дитячо-юнацької спортивної 

школи з прибудовою фізкультурно-оздоровчого комплексу» загальною 

вартістю 25,1 млн.грн, на даний час будівельні роботи завершені, освоєно 

23 028,042 тис.грн.  

На стадії завершення знаходиться проект «Створення житлових умов для 

ВПО в смт Золочів, Золочівський район, Харківська область/KFW», загальною 

вартістю 6 300 тис.грн, в рамках програми «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури, УФСІ V». Завдяки даному проекту 25 сімей отримає житло. 

Роботу по розробці та впровадженню проектів регіонального розвитку 

буде продовжено і в наступні роки.  

У 2017 році район узяв участь у спільній з Європейським інвестиційним 

банком програмі «Надзвичайна кредитна  програма для відновлення України». 

Від району було подано 43 проектні пропозиції на суму 155 млн.грн, які 

визнано переможцями. Отримали перший транш на фінансування 7 закладів 

медичного обслуговування на загальну суму 22,9 млн.грн. 

За кошти ГВП «Шебелінкагазвидобування» проводиться реконструкція 

їдальні комунального закладу «Удянський ліцей ім. Героя Радянського Союзу 

Угловського». У 2017 році освоєно 1,7 млн.грн., у 2018 – 1,2 млн.грн. Роботи 

буде продовжено в поточному році. 

У завершальній стадії знаходиться  проект по реконструкції приміщення 

Золочівської центральної районної бібліотеки, вартістю 1548,902 тис.грн., що 

проводиться на кошти Німецького Товариства міжнародного співробітництва 

GIZ. Проект передбачає роботи по зовнішньому опорядженню будівлі: 

утеплення фасаду, заміна покрівлі, заміна вікон. Використано 1 180,2 тис.грн. 

Як додатковий бонус від GIZ бібліотека отримала 5 комп’ютерів та 

мультимедійне обладнання. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 27 вересня 2017 року 

№ 689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного 
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бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій», за сприяння народного депутата 

І.Єфремової була виділена та освоєна субвенція у сумі 5 499,9 тис.грн. на 

реконструкцію будівлі Комунального початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу «Золочівська дитяча музична школа» і 

благоустрою території. Для завершення робіт у 2018 році отримали 

3 599,1 тис.грн., з яких освоєно 1383,3 тис.грн. 

У рамках проекту ООН ЮНІСЕФ виконані роботи по реконструкції 

Макарівського НВК з відкриттям дошкільного закладу.  

Побудовано два міні-футбольних поля зі штучним покриттям при КЗ 

«Золочівський ліцей №2» та в селі Феськи. Проведено капітальний ремонт 

Одноробівського сільського будинку культури.  

У 2018 році район взяв активну участь в обласному конкурсі міні-

проектів місцевого розвитку «Разом в майбутнє». Від Золочівського району 

було подано 28 проектів, 10 з них визнано переможцями. Загальна вартість 

проектів склала 2 952,6 тис.грн., з обласного бюджету надійшло 

1 476,3 тис.грн. Це – проекти по заміні покрівлі в дитячому садку с.Світличне, 

переобладнання приміщення школи під дитячий садок в с.Рясне, 

встановленню спортивного майданчика в с. Мала Рогозянка, ремонту 

приміщення під музей в школі с. Івашки, облаштуванню актової зали 

комунального закладу «Довжанський ліцей», заміні вікон Калиновецької філії 

комунального закладу «Золочівський ліцей №2» та інші. 

Проводилися роботи і  в галузі житлово-комунального господарства: для 

покращення якості води та водопостачання проведено реконструкції систем 

водопостачання в селищі Золочів та селі Сковородинівка, реконструкція КНС 

по вул. Абрикосовій в с. Феськи та реконструкція водонапірної башти в 

с. Калинове. Проведена реконструкція мереж зовнішнього освітлення сіл 

Довжик, Перемога, Мала Рогозянка, Басове. 

 

Ремонт та утримання доріг 
 

Ситуація з дорогами в районі є однією з найскладніших, тому її 

вирішенню приділяється особлива увага.  

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 

відремонтовано пров. Лікарняний, вул. Шевченка в смт Золочів, 

вул. Центральну в с. Писарівка, зроблено поточний ремонт дороги 

вул. Клименка Віктора, окремими ділянками виконано ремонт дороги Малі 

Феськи – Феськи, Довжик - Миронівка. 

На автодорогах загального користування було ліквідовано ямковість 

загальною площею 12,9 тис.кв.м: це дороги Харків-Золочів-Олександрівка, 

Золочів-Максимівка, Золочів-Довжик-Миронівка, Сковородинівка-Гуринівка-

Вільшани, дороги Гур.Козачок-Сот.Козачок-ст.Одноробівка та Золочів-Уди-

Одноробівка. 

Коштами селищного бюджету велись роботи по ремонту доріг по вулицях 

8 Березня, Визволителів, Б.Хмельницького, Коника, Шевченко, під’їзд до 

с. Світличне. 
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 Енергоефективність 
 

Населення району активно приймає участь в Урядовій програмі з 

енергоефективності. На впровадження енергоефективних заходів у 

приватному секторі було видано 87 кредитів на суму 232 тис.грн. 

 

Пріоритетні напрями на 2019 рік 
 

Попри позитивні результати роботи в певних напрямках, залишається 

ще багато проблем, які ми маємо вирішувати спільно. Ми не зупиняємося на 

досягнутому, а продовжуємо працювати над тим, щоб Золочівщина 

розвивалася і надалі. У нас багато амбітних планів, серед них:  

Реконструкція дитячо-юнацької спортивної школи за адресою: 

Харківська область, смт Золочів, вул. 8 Березня, 5; 

Добудова учбового корпусу комунального закладу «Золочівський ліцей 

№2» Золочівської селищної ради за адресою: Харківська область, смт Золочів, 

вул. Клименка Віктора, 63; 

Реконструкція будівлі Управління юстиції за адресою: провулок 

Шкільний, 6 в смт Золочів Харківської області; 

Реконструкція комунального закладу «Золочівський ліцей № 1» 

Золочівської селищної ради за адресою: Харківська область, смт Золочів, 

вул. Центральна, 29; 

Реконструкція головного корпусу КП «Золочівська центральна районна 

лікарня» по вул. Філатова, 20 в смт Золочів Харківської області; 

Ремонт доріг місцевого значення; 

Завершення реконструкції їдальні комунального закладу «Удянський 

ліцей ім. Героя Радянського Союзу Угловського» та будівництво спортивної 

зали; 

Реконструкція приміщення Золочівської центральної районної 

бібліотеки тощо. 

Сподіваюся, що проблемні питання будуть врегульовані, і це дасть нам 

можливість динамічніше розвиватися і сповна використати внутрішні резерви 

в інтересах жителів району. Ці резерви у нас є, і вони враховані при розробці  

Програми економічного і соціального розвитку району на 2019 рік. 

Всі ініціативи Президента, програми Уряду, програми Харківської 

обласної адміністрації та Харківської обласної ради спрямовані на створення 

вищих стандартів життя, які нам з вами необхідно втілювати. 

 

 Дякую за увагу! 

  

 

Голова Золочівської районної  

державної адміністрації      І. ГУРІН 


