
Публічний звіт  

першого заступника голови Печенізької  

районної державної адміністрації М. Никитченка за 2018 рік 

відповідно до наказу Національного агентства України з питань 

державної служби від 20.12.2016 № 277 «Про затвердження 

Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу 

виконавчої влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 11.01.2017 за № 28/298 

Підводячи підсумки діяльності за 2018 рік необхідно відмітити, 

що робота Печенізької районної державної адміністрації 

спрямовувалася на забезпечення виконання Конституції і законів 

України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, на 

забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району, 

сприяння залученню інвестиційних ресурсів, вирішення актуальних 

проблем життєдіяльності району, забезпечення широкого доступу 

населення до якісної освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг та 

культурного розвитку. 

За умови порозуміння та взаємодії органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, громадських організацій, активним 

діалогам з керівниками підприємств, установ, організацій району, 

представниками бізнесу, аграріями, депутатами та громадськістю нам 

вдалося зробити багато важливих справ, забезпечити стабільну 

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

життя реформи, ініційовані Президентом України Петром Порошенком 

та урядом.  

Протягом року ми плідно співпрацювали з облдержадміністрацією 

і її управліннями, особливо хочу подякувати за допомогу та сприяння у 

вирішенні проблемних питань району губернатору Харківської області 

Юлії Олександрівні Світличній.  

Саме завдяки її небайдужості та розумінню вдалося залучити в 

район кошти в сумі 6,9 млн. грн. з обласного бюджету.  

Якісною характеристикою виконання програми економічного і 

соціального розвитку є виконання бюджету району.  

В цілому надходження до бюджетів усіх рівнів за 2018 рік склали 

128 мільйонів 263 тисячі 100 гривень, що на 18 мільйонів 459 тисяч 700 

гривень, більше ніж в 2017 році.  

Виконання по доходах загального фонду склало (без урахування 

трансфертів) 35 мільйонів 4 тисячі гривень  при плані 32 мільйони 402 

тисячі 800 гривень або 108,0 % виконання до затвердженого плану з 

урахуванням змін на 2018 рік. 
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Ключовим джерелом формування фінансових ресурсів 

зосереджених в бюджеті району є податок та збір на доходи фізичних 

осіб. 

Крім того, наповненню дохідної частини бюджетів району 

сприятиме ліквідація заявленого податкового боргу, який за 

оперативними даними Чугуївської ОДПІ станом на 01 січня 2019 року 

становить 3557,7 тис. грн. В порівнянні з початком минулого року він 

збільшився на 603,3 тис. грн. (01.01.2018 р. – 2954,4 тис. грн.).  

Я хотів би особливо наголосити на тому, що ми ще не повністю 

використали свої можливості по наповненню бюджету по такій статті, як 

плата за землю, прибутковий податок з громадян.  

З метою підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих 

бюджетів та забезпечення стабільності роботи бюджетної сфери 

розроблено ряд заходів щодо наповнення бюджету, використання 

додаткових джерел, в т.ч. за рахунок передачі субвенцій, детінізації 

економіки, економного і раціонального використання бюджетних 

коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.                        

 

В 2018 році в економіці району досягнуто позитивної тенденції в 

промисловій галузі.  

В районі активно здійснюють діяльність три промислових 

підприємства: Приватне акціонерне товариство «Фінпрофіль»,   

Товариство з обмеженою відповідальністю «Берест» та Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Рембудпобут», які забезпечили 

інвестиційну привабливість, конкурентоспроможність продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. 

У січні – жовтні 2018 року підприємствами  району реалізовано 

промислової продукції на 79,3 млн. грн., що  більше на 7,1 млн. грн. в 

порівняно з минулим роком.  

Основними видами їх діяльності є виробництво профілюючого 

обладнання та  деревообробка.  

Промислова продукція підприємства ПрАТ «Фінпрофіль» 

реалізується не лише в Україні, а й за її межами. Асортимент продукції, 

що експортувався підприємством «Фінпрофіль» складає: стан для 

виготовлення  профілю з числовим програмним керуванням, запасні 

частини до стану згинального, верстат для виготовлення виробів з 

дроту, механічні пристрої для обробки металів. Країни – експортери: 

Узбекистан, Фінляндія.  

 Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і 

раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій. 
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За січень - вересень 2018 року освоєно капітальних інвестицій 

29816 тис. грн., обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення 

району  становить 3005,9 грн. 

 

З метою організаційних форм надання послуг та взаємодії 

влади і громади, виконання вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги» в частині вжиття заходів зі створення 

Центрів надання адміністративних послуг, з 2013 року у районі 

створений та діє Центр надання адміністративних послуг при 

райдержадміністрації.  

Кількість відвідувачів ЦНАПу в середньому за місяць в 2018 

склала 450 осіб.  

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації 

співпрацює з сектором у Печенізькому районі Державної Міграційної 

Служби України (це вклейка фото у 25 та 45 років), з сектором 

державної реєстрації районної державної адміністрації (це 25 

адміністративних послуг з державної реєстрації прав на нерухоме 

майно), з відділом ЖКГ, архітектури, містобудування та Надзвичайних 

ситуацій районної державної адміністрації (це видача будівельного 

паспорту та містобудівних умов, погодження землевідведення), з 

відділом Держгеокадастру у Печенізькому районі (з 19 жовтня 2017 

року ми надаєм 16 адміністративних послуг у сфері земельних 

відносин). Також Центр співпрацює з управлінням 

Держпродспоживслужбою у Печенізькому районі, а це 6 послуг. 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг постійно збільшується. За минулий 

рік жителям району та області надано 4216 адміністративних послуг, а 

саме: 

- у сфері містобудування – 15, через Державну Міграційну 

Службу було надано 98 послуг, у сфері реєстрації нерухомого майна 

надано 1535 послуг, у сфері земельних питань оформлено 2551 послуга, 

у сфері реєстрації бізнесу – 16 послуг та 1 послуга надана 

Держпродспоживслужбою у Печенізькому районі.  

Загалом громадянам та представникам бізнесу Печенізького 

району у 2018 році було доступно близько 78 адміністративних послуг. 

Адміністративні послуги надаються не тільки жителям 

Печенізького району, але й жителям Чугуївського, Великобурлуцького, 

Шевченківського, Харківського районів, міста Чугуїва та Харкова.  
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В сфері споживчого ринку товарів та послуг  торгова мережа 

налічує 60 магазинів, 16 одиниць ресторанного господарства, 17 

кіосків, ринок та інша пересувна торгівля. Побутові послуги в районі 

надають 59  фізичних осіб. В населених пунктах району, де відсутня 

мережа стаціонарних підприємств торгівлі таких, як села Ганнівка, 

Гуслівка, Гарашківка, обслуговування населення здійснюється виїзною 

торгівлею - два рази на тиждень, що в свою чергу неповністю 

задовольняє потреби населення. 

Протягом 2018 року на  ринку селища Печеніги  продовжувались 

роботи з заміни старих архітектурних форм на сучасні, а також з 

благоустрою території  ринку.  

У вересні 2018 року район гідно представив свої досягнення на 

Великому Слобожанському ярмарку в місті Харкові, де 

демонструвалися здобутки сільського господарства. Печенізький район 

нагороджений трьома  дипломами ярмарку у різних номінаціях. 

 

Враховуючи, що наш район є сільськогосподарським, значна 

увага приділяється підтримці та розвитку галузі сільського 

господарства. У звітному році в повному обсязі проведені роботи по 

вирощуванню та збиранню пізніх зернових, технічних та кормових 

культур у сільськогосподарських підприємствах району.   

Загальна площа сільгоспугідь складає 29965га, в т.ч. 24303 га 

ріллі, 5458,3 га сіножатей і пасовищ 203,9 га багаторічних насаджень.  

В аграрному секторі налічується 57 сільськогосподарських 

підприємства, в тому числі 8 товариств з обмеженою 

відповідальністю, 1 приватне підприємство, 1 ЕКО Агрофірма, 46 

фермерських господарств, 1 державне підприємство. Два господарства 

обробляють більше 2000 га, чотири господарства – більше 1500 га, одне 

господарство – більше 1000 га, дев’ять господарств – від 100 до 900 га, 

решта 42 господарства – до 100 га. 

За підсумками року по індексу виробництва валової продукції 

сільського господарства  Печенізький  район зайняв 3 місце в області. 

 Вироблено валової продукції сільського господарства на суму   

102,5 млн. грн. в порівняльних цінах 2010 року, що більше  на  22,7 

млн. грн., ніж у минулому році. 

В 2018 році валовий збір зернових культур по 

сільськогосподарських підприємствах склав 36,4 тис. тонн (+9,1 тис. 

тон до рівня минулого року), по даному показнику район зайняв 1 місце 

в області. Врожайність зернових склала 43,7ц/га (+3,9 ц/га). В тому 

числі озимої пшениці було зібрано 10,7 тис. тонн (- 1,4 тис. тон до рівня 
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минулого року) при врожайності 31,5 ц/га (- 11,4 ц/га), кукурудзи на 

зерно зібрано 19,4 тис. тонн  ( + 8,9 тис. тонн до рівня минулого року), 

урожайність 71,8 ц/га (+ 26,8 ц/га). По врожайності зернових культур в 

поточному році район зайняв 8 місце. Соняшнику господарства зібрали 

15,8 тис. тонн (+5,5 тис. тон до рівня минулого року), при врожайності 

29,8 ц/га (+9,4 ц/га ), по врожайності соняшнику район зайняв 9 місце. 

Три сільськогосподарські підприємства займаються 

тваринництвом – утримують молочне стадо та вирощують молодняк 

великої рогатої худоби. Станом на 01.01.2019 року в 

сільськогосподарських підприємствах району утримується 1726 голів 

великої рогатої худоби, в тому числі 687 корів, 872 телиці різного віку. 

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року поголів’я великої 

рогатої худоби зменшилось на 204 голови, поголів’я корів збільшилось 

на 59 голів. Виробництво молока склало 4909 т, що більше на 734 

тонни проти минулого року.  

Вихід телят на 100 корів становить 28 голів, даний показник 

зменшився на 25 голів проти рівня минулого року. Отримано всього 

телят – 420 голів, що менше проти минулого року на 148 голів. 

Одержано продукції вирощування ВРХ – 161,9 тонн, що більше 

на 3,8 тонн проти минулого року. 

Середньомісячна заробітна плата працівників сільського 

господарства за 2018 рік склала 6204 грн, що більше на 376 грн. до 

рівня минулого року.  

За оренду земельних часток (паїв) сільськогосподарські 

підприємства району розрахувались на 100 %. За оренду 1 га в 

середньому виплачено 2543 грн., відсоток від нормативно грошової 

оцінки склав 7,3. 

 Сільгосппідприємства добре спрацювали в напрямку оновлення 

машино-тракторного парку. Придбано нової техніки на суму  - 33,2 

млн. грн.,  що на 30 млн. грн. менше ніж у минулому році.  

За минулий рік сільгосптоваровиробниками було залучено 

кредитних коштів на суму 15,4 млн. грн. 

Під урожай 2019 року в районі посіяно 4306 га озимих зернових 

культур, із них 4089 га озимої пшениці та 217 га озимого ячменю. Крім 

того посіяно 571 га озимого ріпаку. Посіви озимих зернових культур 

перебувають  на 41,3% в доброму стані, 46,4% - в задовільному, 12,3 % 

- слабкі і зріджені.  

Подальша робота сільськогосподарської галузі буде направлена 

на збереження досягнутої позитивної динаміки сільськогосподарського 

виробництва та покращення виробничих показників в 2019 році.   
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Що стосується роботи Печенізького районного відділу Головного 

управління Держпродспоживслужби в Харківській області  то на даний 

час на підконтрольній території підтримується стабільна епізоотична 

ситуація з особливо небезпечними заразними хворобами тварин, 

зокрема спільних для тварин і людей, та забезпечується санітарно-

епідеміологічне благополуччя на території району. 

Спеціалістами ветеринарної медицини району згідно аналізу 

виконання плану протиепізоотичних заходів за 2018 рік виконанів 

повному обсязі всі планові щеплення тварин, лікувально - 

профілактичні заходи та ветеринарно - санітарні роботи. 

Державними інспекторами Печенізького районного відділу  за 

звітний період було перевірено 12 підконтрольних об’єктів з питань 

безпечності харчових продуктів та  ветеринарної медицини, складено 4 

приписи  по усуненню порушень; з питань дотримання вимог 

санітарного законодавства проведено всього 99 перевірок , з них 18 

планових, 5 позапланових (за заявою суб’єктів господарювання), 76 

комісійних, за результатами перевірок складено 1 розпорядження про 

усунення порушень санітарного законодавства, 21 припис про усунення 

порушень санітарного законодавства. Спалахів гострих кишкових 

інфекційних захворювань, групових не інфекційних отруєнь, отруєнь 

грибами, випадків ботулізму не зареєстровано. Проволодилась 

просвітницька робота щодо профілактики захворювання на ботулізм, 

гострих кишкових інфекцій, було роздано 86 листівок суб’єктам 

господарювання. Також проводилась просвітницька робота щодо 

профілактики сказу та АЧС. Проведено 82 бесіди, 10 лекцій серед 

населення по питанню профілактики та недопущення занесення 

збудника АЧС, роздано 1437 листівок, розповсюджено 728 пам’яток та 

34 пам’ятки по сказу.   

За 2018 рік проведено 7 засідань надзвичайної протиепізоотичної 

комісії при Печенізькій райдержадміністрації на яких розглядалися 

питання щодо недопущення занесення збудника африканської чуми 

свиней на території Печенізького району, профілактика та не занесення 

збудника сказу . 

 

Одним із важливих показників соціально-економічної ситуації в 

районі є рівень оплати праці. За III квартал 2018 року показник 

середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника по 

району склав 6523 грн., що становить 111,0% до відповідного періоду 
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минулого року. Район займає 26 місце в рейтингу по рівню заробітної 

плати в області. 

Станом на 01.01.2019 року заборгованість із виплати заробітної 

плати відсутня. Питання своєчасності виплати заробітної плати 

знаходиться на постійному контролі районної державної адміністрації 

та розглядалося на засіданні районної тимчасової комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. З початку 

року проведено 12 засідань. 

 

Одним із  проблемних питань для райдержадміністрації 

являється стан справ у сфері житлово-комунального господарства.  

Всі об’єкти та системи життєзабезпечення житлово-

комунального господарства та соціальної сфери  в 2018 році працювали 

стабільно. Вони були забезпечені необхідною кількістю енергоресурсів. 

Своєчасно був підготовлений до роботи в опалювальному сезоні  

житловий фонд району. 

Розроблені та затверджені заходи структурними підрозділами 

райдержадміністрації, а також підприємствами, установами та 

організаціями району вживалися з метою підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства та соціально-культурної сфери до сталого 

функціонування в осінньо-зимовий період 2018/2019 років.  

На виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому 

фонді комунальної власності використано 54,0 тис. грн., (100 %). 

Практично на кожному особистому прийомі громадян, пятничани 

порушували питання будівництва автомобільно мостового переходу 

через р. Велика Бабка в с. П’ятницькому. Питання вирішилося 

кардинально, разом з селищною радою було розроблено проектно - 

кошторисну документацію на цей проект і за підтримки області були 

виділені кошти. В 2018 році будівництво автомобільно мостового 

переходу через р. Велика Бабка в с. П’ятницькому завершено, що в 

свою чергу дало можливість з’єднати дві частини села, кошти були 

освоєні в повному обсязі.  

Також виділено 3,5 млн. грн. обласним фондом охорони 

навколишнього природного середовища для спорудження модульних 

очисних споруд в смт. Печеніги, для глибокого біологічного очищення 

господарсько-побутових стічних вод. В поточному році було зроблено 

проектно-кошторисну документацію, а в 2019 році планується 
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завершення будівництва модульних очисних споруд, що дасть 

можливість покращити екологічний клімат району. 

З обласного бюджету було виділено 1 млн. грн. на реконструкцію  

вуличного освітлення в селах Новий Бурлук, Артемівка, Мартове.  

Заборгованість за спожиті енергоносії - відсутня. 

Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в 

районі надають 2 комунальних підприємства: Печенізьке комунальне 

підприємство «Джерело» та комунальне підприємство «Аква» при 

Мартівській сільській раді. Загальні обсяги коштів на виконання 

підготовчих та ремонтних робіт по забезпеченню водопостачання та 

водовідведення склали  210  тис. грн. 

Інформую вас, що до обласної Програми економічного та 

соціального розвитку Харківської області на 2019 рік за нашої 

ініціативи включено ряд об’єктів на які планується виділення коштів з 

обласного бюджету, щодо розвитку Печенізького району: 

1. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням двох 

твердопаливних котлів загальною потужністю 600 кВт Комунальний 

заклад «Мартівський ліцей» Печенізької районної ради Харківської 

області; 

2.  Реконструкція системи теплопостачання з встановленням двох 

твердопаливних котлів загальною потужністю 100 кВт у Печенізькому 

дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) № 2 Печенізької 

районної ради Харківської області; 

3. Реконструкція системи теплопостачання з встановленням  

твердопаливного котла загальною потужністю 100 кВт 

Новобурлуцького навчально-виховного комплексу «дошкільний 

навчальний заклад-загальноосвітя школа І-ІІ ступенів» Печенізької 

районної ради Харківської області; 

4.  Заміна електромережі в Печенізькому ліцеї ім Г.Семирадського 

Печенізької районної ради Харківської області;   

5. Заміна електромережі в Печенізькому ДНЗ № 2 Печенізької 

районної ради Харківської області; 

         6. Будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини  

по вул. Камишева, 1-Б, в с. Артемівка, Печенізького району, 

Харківської області  

Ми сподіваємося, що нам разом вдасться реалізувати ці 

надзвичайно важливі для району заходи.  

Печенізький район активно бере участь у Всеукраїнській 

безстроковій кампанії із благоустрою та озеленення населених пунктів. 
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Проводилися заходи в 2018 році із приведення в належний естетичний 

вигляд та відповідний санітарний стан об’єктів благоустрою 

розташованих в населених пунктах району. 

Болючим питанням залишається виникнення несанкціонованих та 

стихійних сміттєзвалищ, які ліквідовуються силами комунальних 

підприємств, установ, організацій, відділів Печенізького району, але 

нажаль сміттєзвалища виникають знову. 

Прошу і в цьому році приєднатися до участі у даних заходах всі 

підприємства, установи і організації.  

Дорожню мережу району обслуговує Печенізький дорожньо-

ремонтний пункт філії «Чугуївський райавтодор» ПАТ ДАК 

«Автомобільні дороги України». 

Нагадую, що в області раніше було сформовано перелік доріг, які 

відремонтують в 2018 році. Осторонь не залишився і наш район з 

Державного бюджету виділено кошти на ремонт дороги підїзду до села 

Новий Бурлук протяжністю дорожнього полотна, біля двох кілометрів 

на загальну суму 5 131, 283 грн. Було відремонтовано 775 м 

дорожнього полотна в смт Печеніги по вулиці Харківській.  

На  поточний ремонт доріг комунальної власності у районі було 

використано 1,1 млн. грн. з місцевого бюджету. 

На 2019 рік заплановано виділення коштів  з місцевого бюджету в 

сумі 1,3 млн. грн. на  поточний ремонт комунальних доріг. 

Залишається проблемним питанням ремонт дороги по вулиці 

Харківській в смт. Печеніги, с. Гарашківка, а також по маршрутах 

шкільного автобусу.   
За рахунок державного бюджету в 2019 році планується ремонт 

дороги державного значення Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук.  

  

Значна увага в районі приділяється питанню зайнятості 

населення. За 2018 рік послугами районної служби зайнятості 

скористалися 499 чол. з числа незайнятих громадян, що на 43 чол. 

менше, ніж в  минулому  році. Кількість незайнятих громадян на кінець 

звітного періоду зменшилась  на 10 чол. в порівняні з  минулим роком і 

становить 105 чол.     

   Навантаження на 1 вільне робоче місце становить 26 чол. На 

01.01.2018 року на одне вільне робоче місце претендували 58 чол. 
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Активними формами зайнятості (працевлаштування, громадські 

роботи, професійне навчання) було охоплено 431 чол., що становить 

105,6% від ринку праці.  

Постійно здійснюється контроль за працевлаштуванням 

соціально – незахищених категорій громадян. Всього протягом 

звітного періоду на обліку перебувало 146  чол. цієї категорії, із них 

працевлаштовані 111 чол., або76,0%, по області – 64,0%, в 2017 році - 

79 чол., або 54,5%.  

Значна увага приділяється особам з обмеженими 

можливостями. Так, протягом січня – грудня 2018 року  перебували на 

обліку 4 особи даної категорії, які отримали профорієнтаційні послуги, 

3 особи пройшли професійне навчання та   працевлаштовані за 

сприянням центру зайнятості, що становить 75,0%. 

Профорієнтаційними послугами охоплено 406 безробітних. 

Всього витрачено коштів 197839,6 грн., з них: з Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття 69747,1 грн.,  місцевого бюджету  - 128092,5 грн.   

Працевлаштовано шляхом надання одноразової виплати 

допомоги по безробіттю 2 безробітних. 

Для покращення подальшої співпраці між центром зайнятості та 

роботодавцями проведені  65 семінарів та 95 зустрічей. 

Забезпечено надання консультацій особам з питань організації та 

провадження підприємницької діяльності. За звітній період було надано 

28 консультацій з питань організації та провадження підприємницької 

діяльності  особам. 

 

У вирішенні проблем соціального захисту населення 

пріоритетним є реалізація заходів щодо підтримки малозабезпечених 

громадян, людей похилого віку, ветеранів, осіб з інвалідністю, 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, внутрішньо 

переміщених осіб, громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей та сімей, які опинилися 

у складних життєвих обставинах, осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми та домашнього насильства   шляхом надання різного виду 

допомог та соціальних послуг. 

На сьогодні в районі немає заборгованості з виплати державних 

соціальних допомог.  

Станом на 01 січня 2019 року на обліку перебуває 2635 громадян, 

які мають право на пільги, 830 осіб отримують різні види соціальних 
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допомог, 1647 осіб - житлові субсидії, щомісячні компенсації - 27 

чорнобильців. Загальна сума виплат, проведених управлінням 

соціального захисту населення за 2018 рік становить 35 млн.576,0 тис. 

грн. 

Райдержадміністрацією приділяється велика увага учасникам АТО 

та членам сімей загиблих учасників АТО у вирішенні соціально-

побутових питань.  

На обліку в управлінні соціального захисту населення Печенізької 

районної державної адміністрації перебуває 63 учасника бойових дій, 

які брали безпосередню участь в проведенні антитерористичної 

операції, з них 1 особа має статус інваліда війни, 1 особа має статус 

«Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни».  

Протягом 2018 року на обліку в Печенізькій районній філії 

Харківського обласного центру зайнятості перебувало 4 учасника АТО, 

з них  працевлаштовано 3 особи. 

За  звітний період 3 учасника АТО пройшли професійну 

адаптацію та здобули кваліфікацію «Водій автотранспортного засобу» 

Один учасник АТО пройшов психологічну реабілітацію. 

Короткотерміновий відпочинок пройшли 11 учасників АТО, 19 членів 

їх сімей,  1 інвалід війни  та 1 член сім’ї загиблих. 

В районі розроблена та діє Програма соціального захисту 

населення Печенізького району. 

З обласного бюджету на санаторно–курортне лікування та 

оздоровлення учасників АТО, ветеранів війни та громадян, 

постраждалих від аварії на ЧАЕС виділено коштів в сумі 56,5 тис. грн. 

З місцевого бюджету   на відшкодування громадянам, які постраждали 

від аварії на ЧАЕС, вартості проїзду 1 раз на рік по Україні було 

виділено 1,4тис. грн.  

Протягом 2018 року з районного бюджету відшкодовано 

компенсацію за проїзд пільгових категорій населення у міжміському та 

приміському пасажирському транспорті  загального користування в 

сумі 500,0 тис. грн. За послуги зв’язку з місцевого бюджету виділено 

коштів на суму 48,8 тис. грн.  

З початку проведення антитерористичної операції, в районі 

зареєстровано 682 внутрішньо переміщені особи. На даний час їх 

проживає в районі 180. Житлово-побутові умови проживання родин 

задовільні, діти з цих сімей навчаються в дошкільних та шкільних 

закладах освіти району. 
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Всі, хто мають  право, отримують від держави щомісячну 

адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг.                 

 

Пріоритетними завданнями на 2019 рік в напрямку соціального 

захисту населення є:  

- покращення якості обслуговування громадян, які звертаються за 

призначенням усіх видів соціальних допомог, зменшення часу на 

обробку документів на призначення допомог та субсидій; 

- вирішення проблеми фінансового та соціального забезпечення 

пільгових категорій населення та фізичних осіб, які надають соціальні 

послуги; 

- зниження рівня бідності в районі, підвищити рівень охоплення 

найбільш нужденних верств населення соціальними виплатами і 

послугами; 

- зниження травматизму на виробництві, зменшення кількості 

днів непрацездатності внаслідок травм і їх матеріальних наслідків, що 

позитивно сприятиме поліпшенню умов життєдіяльності населення; 

- забезпечення права громадян на оплату праці та пенсійне 

забезпечення. 

  

Соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)  

громадянам, які  перебувають у складних життєвих обставинах і 

потребують сторонньої допомоги за місцем проживання надає 

Комунальна установа «Печенізький територіальний  центр  

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Печенізької районної ради Харківської області».  

Для організації  надання соціальних  послуг особам похилого 

віку, інвалідам застосовується Державний стандарт догляду вдома. 

Відділенням  соціальної допомоги вдома протягом 2018 року   

обслуговано 230 пенсіонерів. Одиноким непрацездатним громадян 

надаються  різноманітні соціально-побутові послуги. 

Людям похилого віку організацією надано адресної  натуральної 

допомоги  500 особам.  

 При відділенні функціонує пункт прокату засобів пересування та 

реабілітації інвалідів, послугами прокату скористалося 18 осіб.   

З метою посилення уваги суспільства до потреб старшого 

покоління, забезпечення належного соціального захисту ветеранів і 

громадян похилого віку, територіальним центром щорічно  

проводиться благодійні акції.  
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Основні завдання територіального центру: 

- виявлення громадян похилого віку,  визначення їх індивідуальних 

потреб у наданні соціальних послуг; 

- забезпечення якісного надання соціальних послуг; 

- установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями 

всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких 

обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні 

соціальних послуг громадянам, зазначеним у Положенні; 

В зв’язку з незадовільною матеріально-технічною базою, 

територіальний  центр через свої структурні підрозділи не має 

можливості  здійснювати надання громадянам похилого віку та 

інвалідам: 

-  оздоровчо-реабілітаційні послуги, проведення профілактичних 

заходів для підтримки стану їх здоров’я, надання реабілітаційних 

заходів; 

- створити службу «Соціальне таксі», для надання транспортних послуг   

маломобільних верств населення, інвалідів-візочників. 

  Матеріально-технічна база  територіального центру не задовільна, 

приміщення територіального центру потребує заміни системи 

опалення, проведення капітального ремонту, ремонт даху, необхідно 

обладнати під’їзні шляхи для людей з інвалідністю, виконати 

протипожежні заходи.  

 

Під постійним контролем райдержадміністрації знаходиться 

питання пенсійного забезпечення мешканців району. 

Станом на 1 січня 2019 року в районі налічується 3 тисячі 064 

пенсіонерів. Середній розмір пенсії по району становить – 2 тисячі 090 

гривень 00 копійок.  

Зважаючи на значне зростання потреби в коштах для 

фінансування своєчасної виплати пенсій та допомог в підвищених 

розмірах, найважливішим завданням на  поточний рік для Пенсійного 

фонду залишається забезпечення наповнення бюджету Фонду, яке 

насамперед може бути досягнуто за рахунок своєчасних розрахунків по 

всіх платежах. 

 

Діяльність галузі охорони здоров’я за 2018 рік була 

спрямована на забезпечення доступності якісної медичної допомоги 

кожній людині, запровадження нових ефективних механізмів 

фінансування та управління галуззю, створення умов для 

формування здорового способу життя. 
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Комунальним некомерційним закладом «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Печенізького району» створені належні 

умови для стабільної роботи та розвитку закладів охорони здоров’я 

району.  

Станом 1.01.2019 року населення району складає 9846 чоловік, із 

них сільських жителів 4645, що складає 47,2 %, дорослих 8289 – 84,2 

%, дітей 1557 – 15,8 %. Із них підлітків 226. За останній рік населення 

району зменшилось на 146 осіб, тобто на 1,5 %.  

Народжуваність в 2018 році  збільшилась (в 2017 році 

народилось 54 дитини, в 2018 – 55) і складає 5,6 на 1 тис. населення.  

Смертність зменшилась на 9 осіб та склала 17,5 на 1 тис. 

населення (2017-18,1). Померло в 2017 році  181 чоловік , у 2018 році 

172. Природний приріст складає – - 3,1 (в 2017 році -  - 3,4).  

Протягом звітного періоду  у районі функціонувало 2 заклади: 

- КНП «ЦПМСД Печенізького району»: 3 амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини та 6 фельдшерських пунктів; 

-  стаціонарне та лікувально-діагностичне відділення № 2 КНП 

«Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка»: стаціонарне відділення на 20 

ліжок та поліклінічне відділення.   

Бюджетом  на 2018 рік на утримання КНП «ЦПМСД 

Печенізького району»  затверджено 4507,6  тис. грн., в тому числі: на 

виплату заробітної плати – 2914,6 тис. грн. (додатково з районного 

бюджету було виділено 834,1 грн.), енергоносії – 365,2 тис. грн., 

придбання медикаментів – 172,6 тис. грн..  

З 01.01.2018  заробітна плата медичних працівників зросла на 

10,2 % за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати.  

Видатки на забезпечення медикаментами пільгового континенту 

за 2018 рік склали 72,4 тис грн., кількість пільгового контингенту що 

отримали медикаменти по пільговим рецептам становить 194 чол., в 

розрахунку на 1 хворого 372,9  гри при плані 243,4 грн. (на обліку 

знаходяться 1398 чол.), а також отримано інсуліну хворими на 

цукровий діабет 62 чол. на суму 325,4 тис. грн.. З місцевого бюджету 

виділено для придбання препаратів інсуліну додатково 50000,00 грн.. 

Для придбання комп’ютерної техніки для сімейних лікарів було 

виділено 50000,00 грн.. 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 

09.11.2016 № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» 

(зі змінами), від 09.11.2016 № 863 «Про запровадження відшкодування 

вартості лікарських засобів» в межах реалізації Урядової програми 

«Доступні ліки» в Печенізькому районі відпуск лікарських засобів 
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проводився в  аптеці ТОВ «ДАРС-Д», аптеці «Бажаємо здоров’я» та 

«Прана».   

 

Для Печенізького району на 2018 рік для реалізації програми 

«Доступні ліки» було виділено 353251,00 грн., відшкодовано аптеками 

кошти в сумі 337476,68 грн., що становить 95,53 % від отриманих. 

Повернено до бюджету кошти в сумі 15774,32 грн..  

Сімейними лікарями було виписано 7545 рецептів, відшкодовано 

аптеками 7545 рецептів, що склало 100,00 %.  

Невикористання коштів пояснюється тим, що після перетворення  

закладу, більше місяця не відпускались рецепти аптечними закладами в 

зв’язку зі зміною розпорядника бюджетних коштів та припиненням 

відпуску лікарських засобів аптеками з 19.12.2018 року.  

У виконані урядової програми в Печенізькому районі приймають 

участь 4 сімейних лікарі, 1 терапевт, 10 сімейних медичних сестер, 5 

фельдшерів ФП. Проведено подвірні обходи з випискою рецептів 

хворим, що самостійно не пересуваються.  

На 2019 рік для Печенізького району  виділено 78200,00 грн.. 

Виписка рецептів та відпуск лікарських засобів в 2019 році розпочато.  

В Печенізькому районі прийнята районна програма 

«Імунопрофілактика» на 2015-2018 роки. В 2018 році на виконання 

даної програми було закуплено 40 доз протигрипозної вакцини « 

Інфлюенца» на суму 1559,99 грн.. Інші вакцини отримуються за 

рахунок централізованих поставок. 

В районі прийнята програма фінансової підтримки хворих на 

гепатоцеребральну дистрофію (Хвороба Коновалова-Вільсона), яка 

профінансована в 2018 році з місцевого бюджету на 9840,00 грн.. 

Також  прийнята «Програма фінансової підтримки хворих 

нефроурологічного профілю». В рамках діючої програми хворі 2 рази 

на тиждень автотранспортом КНП «ЦПМСД Печенізького району» 

доставляються до нефроурологічного центру для проведення 

гемодіалізу. 

За рахунок районної програми «Боротьби з туберкульозом» 

придбано туберкуліну на загальну суму 20892,00 грн.. Для лікування 

онкологічних хворих з місцевого бюджету на виконання районної 

програми «Онкологія» виділено 50000,00 грн..  

У 2018 році основними завданнями влади було проведення 

медичної реформи, яка розпочалась з первинної медицини.  

Незважаючи на певні досягнення, проблемними питаннями у 

роботі закладів охорони здоров’я є: 
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- низький рівень охоплення населення профілактичними 

флюорографічними оглядами;  

- високий первинний вихід на інвалідність осіб працездатного 

віку;  

- високі показники занедбаних форм онкологічних захворювань; 

 

Для підвищення якості та доступності надання медичної 

допомоги на 2019 рік є: 

- продовження реформування первинної ланки шляхом 

перетворення комунального закладу охорони здоров'я в комунальне 

некомерційне підприємство; 

-  покращення матеріально-технічного забезпечення закладів 

охорони здоров'я Печенізького району; 

- залучення пересувного флюорографу для обстеження сільського 

населення; 

- покращення якості проведення профілактичних медичних 

оглядів населення;  

- продовження реалізації Урядової програми «Доступні ліки» на 

території району. 

Згідно рішення ХХVсесії  VII скликання від 21.06.2018 р. з 

26.06.2018р. КЗОЗ «ЦПМСД Печенізького району» перетворено в КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Печенізького району» 

Печенізької районної ради Харківської області, а також затверджено 

Статут та передавальний акт. 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Печенізького району» Печенізької районної ради  Харківської області 

було зареєстровано державним реєстратором 06.07.2018 р.. 

Згідно наказу МОЗ України від 16.08.2018 року № 1507 отримано 

нову ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики (реєстраційне досьє від 08.08.2018 року № 10/0808-М).  

16.08.2018 року підписано договір з Національною службою 

здоров'я України на 2019 рік. 

За рахунок місцевого бюджету сімейні лікарі 100 % забезпечені 

комп’ютерною технікою, всі амбулаторії підключено до мережі 

Інтернет.  

Щомісячно на апаратних нарадах в районній державній 

адміністрації заслуховуються питання щодо проведення реформ у 

медичній галузі та станом підписання декларацій з лікарями первинної 

ланки. Неодноразово дане питання висвітлювалось в районній газеті 

«Печенізький край», проводились бесіди з населенням під час 
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особистих прийомів громадян першим заступником голови Печенізької 

районної державної адміністрації в населених пунктах Печенізького 

району, розповсюджувались інформаційні бюлетені Міністерства 

охорони здоров'я України та Національної служби здоров'я України.  

Станом на 01.01.2019 року всього заключено 6639 декларацій що 

становить 67,4 % від населення (17 рейтингове місце).  
 

 

Одним із важливих напрямів роботи районної державної 

адміністрації, її структурних підрозділів є робота із зверненнями 

громадян, адже вони є відображенням тих соціально-економічних, 

морально-правових та інших проблем, що мають місце у суспільстві. 

Кожен мешканець району має право звернутися з тим, чи іншим 

питанням як особисто до голови райдержадміністрації так і до 

заступників. В практику роботи виїзних прийомів громадян 

запроваджено залучення керівників служб району, що дає змогу 

громадянам  на місцях, без виїзду  до районного центру отримувати 

якісну консультацію та допомогу у вирішенні конкретних питань. 

Протягом 2018 року до районної державної адміністрації 

надійшло 244 звернення, що на   3.5 %  менше в порівнянні з минулим 

періодом 2017 року, у  тому числі 190 звернень  - на особистому 

прийомі,  поштою – 54, електронне звернення - 1. З них: 32 звернення 

від обласної державної адміністрації, 21- безпосередньо від громадян. 

В зверненнях громадян порушуються різноманітні  питання. 

Найголовнішими залишаються питання комунального та дорожнього 

господарства (47.5%),  соціального захисту населення (26.2%), аграрної 

політики і земельних відносин (6 %), забезпечення дотримання 

законності та охорони правопорядку  (1.6 %), житлової політики (0.4%). 

          На постійному контролі у  керівництва районної державної 

адміністрації знаходяться питання освіти, сім’ї, дітей,молоді (2.8%), 

праці та заробітної плати (0 %). 

Не втратили свою актуальність питання охорони здоров’я (9%).    

По всіх зверненнях, що надійшли до районної державної 

адміністрації  протягом звітного періоду, вжито необхідних заходів, 

надано вичерпні відповіді і пояснення. 35.5 % порушених питань 

вирішено позитивно, по 63.5% надані роз’яснення щодо шляхів їх 

вирішення, 1 % звернень  відповідно до ст. 7 Закону України «Про 

звернення громадян», надіслано на розгляд за належністю до інших 

органів. 
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Одним із важливих напрямків роботи районної державної 

адміністрації є забезпечення доступної та якісної освіти тому, що  

це надзвичайно важливий фактор формування особистості на всіх 

етапах життя.  

Відділ освіти Печенізької районної державної адміністрації та 

заклади освіти району забезпечували  реалізацію основних завдань 

державної політики в системі освіти відповідно до чинного 

законодавства України.  

У районі створені належні умови для стабільної роботи та 

розвитку закладів освіти району.  

Протягом звітного періоду  у районі функціонувало 10 закладів 

освіти: 

- 4 заклади загальної середньої освіти, у яких здобували освіту  

671 учнів; 

- 6 закладів дошкільної освіти (з них 2  у складі навчально-

виховних комплексів), у яких виховувалося 221 дітей; 

- 2 заклади позашкільної освіти з охопленням  575 вихованців. 

Крім денної форми навчання, в районі забезпечується навчання 

учнів за індивідуальною формою.  

Для здобуття освіти та з метою забезпечення прав і можливостей 

осіб з особливими освітніми потребами у 2-х закладах загальної 

середньої освіти району (Комунальний заклад «Печенізький ліцей ім. 

Г.Семирадського»  та Комунальний заклад «Мартівський ліцей») 

організовано інклюзивне навчання для 5-ти учнів та введено посади 

асистента вчителя. 

Бюджетом   на утримання навчальних закладів  району на звітний 

період затверджено 27123,0 тис. грн., в тому числі: на виплату 

заробітної плати   20696,7 тис. грн., харчування – 697,0тис. грн., 

енергоносії – 2704,4тис. грн., підвіз учнів та вчителів – 481,4 тис.грн. 

Учні 1-4 класів (272 чол.) та  діти пільгової категорії  (86 чол.)  

забезпечувалися  гарячим харчуванням, з них:  59 чол. -  з 

малозабезпечених сімей, 13чол. – з числа дітей-сиріт та позбавлених 

батьківського піклування, 9  дітей інвалідів та 5 дітей, які навчаються 

на інклюзивній формі навчання, що складає 100% дітей пільгової 

категорії. 

Організованим підвезенням до місць навчання та роботи  було 

охоплено 97 учнів та 4  педпрацівника. Підвезення здійснювалося 

автотранспортними засобами відділу освіти за рахунок коштів  

місцевого бюджету.  

За звітний період матеріально-технічна база  закладів загальної 
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середньої освіти поповнилась на  суму 1764,1 тис. грн., із них за кошти 

державного бюджету з освітньої субвенції придбано: 

- комп’ютерний клас -154,8 тис.грн. та мультимедійне обладнання 

– 39,6 тис.грн. для КЗ «Мартівський ліцей»,  

-70,0 тис.грн. – комплект комп’ютерного обладнання для вчителів 

початкових класів (КЗ «Мартівський ліцей» та Артемівський НВК),  

29,8 тис.грн. – музичне обладнання (КЗ «Мартівський ліцей»),  

155,2 тис.грн. – комплект шкільних меблів для кабінету біології та 

математики (КЗ «Печенізький ліцей ім.. Г.Семирадського»),  

199,6 тис.грн. (для ресурсної кімнати КЗ «Печенізький ліцей ім. 

Г.Семирадського»: комплект комп’ютерного обладнання – 100,0 

тис.грн., кухонні меблі – 40,0 тис.грн., меблі – 59,6 тис.грн.), 46,7 

тис.грн. – комплект мультимедійного обладнання для вчителів 

початкових класів (КЗ «Мартівський ліцей» та Артемівський НВК),  

134,3 тис.грн. – 3 комплекти для оснащення кабінетів 1-х класів 

(КЗ «Печенізький ліцей ім. Г.Семирадського»),  

194,4 тис.грн. – комплект мультимедійного обладнання для 

оснащення кабінетів біології та математики (КЗ «Печенізький ліцей ім. 

Г.Семирадського»),  

1,7 тис.грн. – електром’ясорубка (Новобурлуцький НВК), 

75,6 тис.грн. – комплект мікроскопів для кабінету біології і 

математики (КЗ «Печенізький ліцей ім. Г.Семирадського»), 

93,5 тис.грн. – комплект меблів (парти, стільці) для учнів 1-х 

класів (КЗ «Печенізький ліцей ім. Г.Семирадського»), 

7,1 тис.грн. - шкільні меблі для учнів 1-х класів (Новобурлуцький 

НВК), 

34,3 тис.грн. - шкільні меблі для учнів 1-х класів (КЗ 

«Мартівський ліцей»), 

50,0 тис.грн. – комплект комп’ютерного обладнання для учнів 1-х 

класів (Новобурлуцький НВК), 

93,5 тис.грн. – дидактичні матеріали для учнів 1-х класів, 

115,0 тис.грн. – майданчик з гімнастичний обладнанням (ДЮСШ), 

185,0 тис.грн. – майданчик з тренажерним обладнанням (ДЮСШ), 

70,8 тис.грн. – тепловий лічильник (Артемівський НВК).  

На сьогодні в країні йдуть реформи медичної, освітньої галузей.  

Тема непроста, адже реформи - це завжди складно. Але ми йдемо в 

ногу з часом і впроваджуємо в життя ці новації. 

Сьогодні освітня реформа одна із ключових в уряді.  
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Реформа розпочалась з підвищення заробітної плати вчителям за 

рахунок освітньої субвенції з 1 січня 2017 року. З 1 січня 2018 року 

відбулось чергове підвищення зарплати вчителям.   

З 1 вересня 2018 року 95 першокласників Печенізького району 

навчаються за Новим державним стандартом початкової освіти. Новий 

Стандарт відкриває нові можливості, які застосовуються для сучасних 

динамічних дітей. Діти у 6-ти річному віці не мають постійно сидіти за 

партою і дивитись на дошку і вчителя, від чого згасає їх інтерес до 

навчання. Вчитель став партнером. Уроки інтегровані. Для 

першокласників створено Новий освітній простір. Стандарт початкової 

освіти НУШ орієнтований на формування компетентностей і на їх 

застосуванні у практичному житті. Якісно змінився зміст освіти. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

17.01.2018 року № 17-Р «Про додаткові заходи щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році» з 1 лютого по 1 

червня 2018 року всі вчителі початкових класів та директори і 

заступники шкіл, що працюють в умовах Нової української школи 

пройшли навчання та отримали сертифікати на дистанційному курсі 

МОН України «Онлайн-курс для вчителів початкової школи». В 

лютому та березні 2018 року методист відділу освіти пройшов 

підготовку тренерів для роботи в умовах Нової української школи та 

підготовки вчителів 1-х класів. З березня по червень 2018 року 5 

вчителів, які здійснюють навчання учнів 1-х класів у 2018-2019 

навчальному році та 2 заступники директора цих закладів пройшли 

навчання на трьох сесіях на базі Чугуївського НВК №5.                                           

Згідно Примірного переліку засобів навчання та обладнання 

навчального і загального призначення для навчальних кабінетів 

початкової школи затвердженого МОН України від 13.02.2018 року № 

137 шість перших класів забезпечені сучасним обладнанням: робочим 

місцем вчителя (ноутбук, магнітно-маркерна дошка, мультимедійний 

проектор, МФУ (принтер+копір+сканер), ламінатор), одномісними 

антисколіозними партами, дидактичним та роздатковим матеріалом. В 

кожній класній кімнаті створено вісім освітніх осередків для навчання.  

Згідно Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів 

до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти зарахування дітей до перших класів в 

Печенізькому районі було здійснено до 1 червня 2018 року.  

Заклади загальної середньої  освіти  розмістили на своїх сайтах 

інформацію про закріплену за закладом територію обслуговування, 

спроможність закладу, накази про зарахування дітей до перших класів 
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та інформацію про наявність вільних місць у перших класах на 2018-

2019 навчальний рік. 

У 2017-2018 навчальному році на базі Печенізької ЗОШ І-ІІІ ст. 

ім. Г. Семирадського та Мартівської ЗОШ І-ІІІ ступенів вперше було 

відкрито 4 інклюзивні класи для дітей з особливими освітніми 

потребами. У 2018-2019 навчальному році створено 5 інклюзивних 

класів. З метою психолого-педагогічного супроводу для дітей 

проводяться корекційно-розвиткові заняття. 

Для допомоги в організації освітнього процесу в інклюзивному 

класі в школах введено посаду асистента учителя. 

Для проведення корекційно-розвиткових занять у Комунальному 

закладі «Печенізький ліцей ім. Г.Семирасдького» відкрито інклюзивно-

ресурсну кімнату. 

Також для проведення психолого-педагогічного супроводу дітей з 

освітніми потребами віком від 2 до 18 років створено інклюзивно-

ресурсний центр. 

Відповідно до  статті 13 Закону України «Про освіту», на підставі 

Положення про освітній округ, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777, відповідно до 

рішення конкурсної комісії з визначення опорного закладу, рішенням 

XXIV сесії  VII скликання від 24 травня 2018 року Печенізьку 

загальноосвітню школу I-III ступенів ім Г.Семирадського визнано 

опорним закладом 

Ухвалена концепція Нової української школи. 

Відповідно до концепції НУШ, модель випускника – це інноватор, 

цілісна особистість і патріот. Під цю модель працює новий стандарт 

початкової освіти. 

Вкладаються інвестиції в освітню інфраструктуру. Це виділення 

коштів на природничо-математичні кабінети. Так, у 2018 році за кошти 

обласного бюджету для Комунального закладу «Печенізький ліцей ім.. 

Г.Семирасдького»  придбано сучасний кабінет географії за 245 тис грн., 

а  для Комунального закладу «Мартівський ліцей»-  мультимедійне 

обладнання вартістю 96 тис. У 2018 році придбано два сучасних 

кабінети біології та математики на загальну суму 625 тис.грн. 

 

Але, незважаючи на певні досягнення, проблемними 

питаннями у роботі закладів освіти є: 

- недостатній рівень результатів випускників закладів освіти по 

зовнішньому незалежному оцінюванню; 

- недостатня робота закладів освіти з обдарованими учнями; 
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- недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів освіти 

району (застаріла техніка комп’ютерних класів, недостатня кількість 

сучасних обладнаних кабінетів, відсутність пандусів в закладах освіти, 

невідповідність меблів сучасним вимогам). 

Для підвищення якості та доступності знань пріоритетними 

завданнями районної державної адміністрації та відділу освіти на 

2018 рік в контексті нового ЗУ «Про освіту» та концепції «Нової 

української школи є: 

- реалізація Державного стандарту початкової освіти в закладах 

загальної середньої освіти району; 

- підвищення рейтингових показників випускників шкіл на 

зовнішньому незалежному оцінюванні; 

- створення системи роботи в закладах освіти району з 

обдарованими учнями.  
 

Служба у справах дітей на території району забезпечує 

реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей, 

запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню 

дітьми правопорушень. 

У 2018 році на обліку служби перебували 8 дітей-сиріт та 11 

дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 17 виховуються в 

сім’ях опікунів та піклувальників, 1 - в прийомній сім’ї (ПС), 1 дитина 

виховується в дитячому будинку сімейного типу (ДБСТ) на території 

Великобурлуцького району.  

   В районі  функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховується 8 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, п’ятеро  з 

яких досягли 18-річного віку, але продовжують навчання та 

залишаються проживати в сім’ї,  та 1  дитячий будинок сімейного типу, 

в якому виховується 7 дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Дієвою формою роботи з питань захисту прав дітей є діяльність 

комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації. 

 

Одним з напрямків роботи районної державної адміністрації в 

розвитку спорту та реалізації молодіжної політики району є 

пропаганда здорового способу життя, популяризації фізичної культури 

та задоволення потреб молоді. 

Протягом 2018 року всіма видами оздоровлення та відпочинку 

було охоплено 984 дитини, що становить 100 % від загальної 

чисельності дітей шкільного віку. Влітку 2018 року всіма видами 
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відпочинку охоплено 900 дітей, оздоровлено 43 дитини, з них дітей 

пільгової категорії 626 чол.  

За сприянням Управління молоді та спорту Харківської 

облдержадміністрації 36 дітей пільгової категорії мали змогу 

оздоровитися в дитячих таборах оздоровлення та відпочинку на 

території області та за її межами  

За рахунок місцевого бюджету для дітей з багатодітних-

малозабезпечених сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, а також дітей позбавлених батьківського піклування було 

придбано 6 путівок до позаміського оздоровчого табору «Олімпія» 

Харківської області, Балакліївського району на суму –30 тис. грн.   

Були задіяні всі фінансові можливості місцевого бюджету для 

організації безкоштовного харчування пришкільних таборах 

відпочинку для дітей пільгової категорії.  

На період літньої оздоровчої кампанії в 2019 році планується 

зберегти охоплення організованими формами відпочинку та 

оздоровлення не менше ніж в 2018 році. 

Розвиток фізичної культури та спорту в районі забезпечувався 

завдяки реалізації «Цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2018-2019 роки».  

За період 2018 року були проведені спортивні змагання та 

спартакіади з: гирьового спорту, шашок, шахів, настільного тенісу, 

пляжного волейболу та футболу, баскетболу, міні-футболу, волейболу 

серед ветеранів, а також чоловіків та дівчат, футболу, важкої атлетики. 

Проводились змагання  присвячені Дню Перемоги, Дню захисту 

дітей, Дню молоді та Дню незалежності України в змаганнях прийняло 

участь приблизно  589 чол.  

Розвиток дитячо-юнацького спорту на території району забезпечує  

дитячо-юнацька спортивна школа. В ДЮСШ займається 240 дітей.  

Фінансування ДЮСШ відбувається з районного бюджету. 

Вихованці спортивної школи беруть активну участь у різноманітних 

районних змаганнях (Спартакіада Печенізького району, першості 

Печенізького району з баскетболу, футболу), регіональних турнірах з 

футболу, міні-футболу, чемпіонаті Харківської області з футболу серед 

ДЮСШ, а також прийняли участь в турнірі «Шкіряний м'яч» з трьома 

віковими групами.   

Завдяки підтримці голови Харківської облдержадміністрації Юлії 

Світличної та в рамках обласної програми «Облаштування та 

придбання багатофункціональних спортивних майданчиків зі штучним 

покриттям, комплексів з тренажерним обладнанням, гімнастичним 
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обладнанням у районах області та містах обласного значення, в наш 

район було залучено 300 тис. грн.: 

У селі Новий Бурлук встановлено вуличний спортивний 

майданчик. Важливість даної споруди важко переоцінити, адже це 

перший спортивний майданчик у селі.  

Придбаний вуличний комплекс із тренажерним обладнанням, який 

буде встановлено в селищі Печеніги на весні 2019 року. 

Футбольне поле зі штучним покриттям вартістю 1,5 млн. грн. 

збудоване на умовах співфінансування з Державного та місцевих 

бюджетів. Сучасне міні-поле розмірами 42х22 м. облаштували на 

території Артемівського навчально-виховного комплексу у селі 

Артемівка.  

На даний час у с.Мартове, с.Артемівка та смт. Печеніги 

побудовані футбольні поля зі штучним покриттям.  

Одним із головних завдань на 2019 рік є побудова футбольного 

міні-поля на території  с.Н. Бурлук. 

 

Основними завданнями відділу культури в Печенізькому 

районі є реалізація державної політики в галузі культури і 

мистецтва.  
Головна увага приділяється поліпшенню рівня роботи закладів 

культури та мистецтв району, посиленню їх ролі в організації 

культурного дозвілля та відпочинку населення, збереженню та 

зміцненню матеріально-технічної бази установ культури та мистецтв. 

З метою збереження і розвитку культури та мистецтва, сприяння 

розвитку духовності, зміцнення моральних цінностей відділом 

культури і туризму райдержадміністрації здійснюються кроки щодо 

створення умов розвитку галузі. Першочерговими завданнями 

залишаються питання фінансування сфери, відродження, збереження і 

примноження фольклору, організація змістовного дозвілля молоді, 

підвищення фахового рівня клубних та бібліотечних працівників, 

покращення організації та проведення свят, фестивалів, оглядів - 

конкурсів, виставок, а також участь колективів художньої 

самодіяльності в обласних заходах . 

В районі збережено інфраструктуру галузі культури. На даний 

час у Печенізькому районі діють 20 закладів  культури та мистецтв. З 

них: 9 клубних, 9 бібліотечних, Краєзнавчий музей Печенізького 

району ім. Т.А. Суліми та дитяча музична школа.  

Клубні працівники установ району працювали над вивченням та 

задоволенням культурних запитів різних категорій населення. Основна 



25 

 

 

діяльність в 2018 році  була  спрямована  на  покращення   роботи  

галузі,  якості  підготовки  і  проведення  культурно-мистецьких  

заходів  з  метою  забезпечення  духовного розвитку і  змістовного  

дозвілля  краян,  естетичного виховання молоді, охорони і збереження  

культурної  спадщини, підвищення  рівня  освіти  і  культури  

населення  району. 

При закладах культури району працюють різні за жанрами та 

видами гуртки художньої самодіяльності, основною метою яких є 

пошук талановитих дітей та молоді, розвиток їх таланту та залучення 

до концертної діяльності. В перспективі робота над залученням 

дорослого населення.  

В рамках реалізації районної Програми розвитку культури і 

туризму в Печенізькому районі на 2014-2018 роки в закладах культури 

було організовано та проведено ряд культурно-мистецьких заходів по 

відзначенню державних свят та свят народно-релігійного календаря.  

Кращі колективи художньої самодіяльності району брали участь 

в обласних фестивалях та конкурсах,  ярмарках і виставках.  В усіх 

селах району проводяться заходи по відзначенню державних свят та 

свят народно-релігійного календаря . 

Вагоме місце в розвитку галузі культури Печеніжчини займає 

Краєзнавчий музей Печенізького району. За звітний період його  

відвідало 8200 осіб. Співробітниками закладу було оформлено 20 

виставок та проведено 225 екскурсій. Працівники музею постійно 

працюють над залученням відвідувачів, проводять тематичні майстер-

класи, круглі столи та бесіди, залучають до співпраці заклади освіти та 

громадські організації. В перспективі – розроблення туристичних 

маршрутів, які зможуть показати туристам з усього світу красу 

Печенізької землі.  

Не дивлячись на те, що сучасний світ є активним користувачем 

інтренет-мережі, живе спілкування з книгами у бібліотеках залишається 

досить актуальним. Фонди бібліотек району за звітний період 2018 

року поповнились на 648 примірників. Аби залучити якомога більше 

читачів, працівники бібліотек постійно працюють над пошуком нових 

форм спілкування та організації дозвілля громадян краю. За звітний 

період були проведені книжкові виставки, бібліоколажі, історико-

патріотичні альманахи, літературні календарі, перегляди патріотичних 

відеофільмів, години спілкування, історичні екскурси, уроки та години 

пам’яті, літературні композиції, конкурси віршів, екскурсії до 

бібліотек, вечори-зустрічі тощо. В перспективі розробка нових форм 

проведення заходів для  читачів, проведення круглих столів із 
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письменниками та поетами, поповнення бібліотечного фонду та пошук 

нових шляхів використання сучасних мультимедійних технологій для 

популяризації бібліотек в районні. 

 В Мартівському КСК ім. І.Добрянського були встановлені 

електрообігріваючи прилади за рахунок коштів Мартівської сільської 

ради. 

Матеріально-технічна база закладів культури Печенізького району 

за звітний період поповнилася на 58924грн. 

Кошти на утримання закладів культури виділяються з місцевого 

бюджету. Крім того використовуються залучені та спонсорські кошти, 

здебільшого у сільських закладах культури. 

Не дивлячись на те, що країна знаходиться у скрутному 

становищі, і галузь культури не являється галуззю першочергової 

необхідності, на культуру покладені свої обов’язки та завдання, які в 

нашому районі намагаються виконувати. Кожного року проводиться 

поповнення та поновлення матеріально-технічної бази: аудіо – 

апаратура, декорації, концертні костюми, фонограми, матеріали для 

оформлення виставок музею, придбання нової літератури, музичного 

обладнання.  

Не вирішеними для закладів культури району залишається низка 

проблем, серед них - придбання транспортного засобу, заміна вікон та 

частковий ремонт даху Краєзнавчого музею, залучення дорослого 

населення до самодіяльності, створення туристичних маршрутів, 

розвиток рекреаційної діяльності та туризму загалом.  

В перспективі багато планів та новацій для покращення роботи 

культурної галузі. Разом з керівництвом краю та області, громадою, 

відвідувачами все можна зробити для того, щоб заклади культури стали 

дійсно дієвими центрами культури в районі. Сьогодні потрібно по 

новому підходити  до проблем, які є в громаді, залучати до розвитку 

культури спонсорів та громадських діячів, робити все можливе, аби 

культурна галузь  розвивалась та процвітала, адже саме  культура 

створює особистість, і чим її більше, тим особистість суттєвіше.  

 

  

Станом на 01 січня 2019 року структура Печенізької районної 

державної адміністрації складалася з апарату та 11 структурних 

підрозділів:  

1) апарат Печенізької районної державної адміністрації – 20 

одиниць; 
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2) відділ агропромислового розвитку Печенізької районної 

державної адміністрації – 4 одиниці; 

3) управління соціального захисту населення Печенізької 

районної державної адміністрації – 22 одиниці; 

4) фінансове управління Печенізької районної державної 

адміністрації – 7 одиниць; 

5) відділ економічного розвитку і торгівлі Печенізької районної 

державної адміністрації – 4 одиниці; 

6) відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та надзвичайних ситуацій Печенізької районної державної 

адміністрації – 3 одиниці; 

7) архівний відділ Печенізької районної державної адміністрації 

– 1 одиниця; 

8) відділ освіти Печенізької районної державної адміністрації – 

1 одиниця; 

9) відділ культури і туризму Печенізької районної державної 

адміністрації – 1 одиниця. 

10) служба у справах дітей Печенізької районної державної 

адміністрації – 2 одиниці; 

11) сектор у справах молоді та спорту Печенізької районної 

державної адміністрації – 1 одиниця; 

12) сектор державної реєстрації Печенізької районної державної 

адміністрації – 2 одиниці. 

Гранична чисельність працівників районної державної 

адміністрації – 70 штатних одиниць. Штатна чисельність працівників 

районної державної адміністрації – 68 штатних одиниць. 
 

Печенізька районна державна адміністрація є відкритою, 

доступною та прозорою для громадськості, депутатів усіх рівнів та 

жителів району.  

Сьогодні громадськість має всі можливості долучатися до 

формування політики району.  

Робота райдержадміністрації і надалі буде спрямовуватись на 

виконання покладених на неї завдань і, в першу чергу, на забезпечення 

виконання соціально-економічного розвитку району. 

Зрозуміло, що далеко не всі питання, над якими ми працювали 

протягом року вдалося вирішити, проте багато завдань у нас попереду.  

У свою чергу сподіваюсь на підтримку громади  у вирішенні 

важливих проблем нашого району. 
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ВИСНОВОК 

Це були основні аспекти діяльності Печенізької районної 

державної адміністрації за 2018 рік. Все чого ми досягли – результат 

співпраці управлінь, відділів, секторів, служб райдержадміністрації з 

районною, селищною та 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. 

Впевнений, лише спільними зусиллями ми можемо отримати 

позитивні результати в ім’я розквіту та процвітання рідного 

Печенізького краю.  

 

 

Перший заступник голови 

райдержадміністрації              М. НИКИТЧЕНКО  


