
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ  

КЕГИЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

ЗА 2018 РІК 

У 2018 році Кегичівська районна державна адміністрація, як місцевий орган 

виконавчої влади, спрямовувала свою діяльність на виконання Конституції України, законів 

України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень Харківської 

обласної державної адміністрації, обласних та районних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, виконання районного бюджету, ефективного використання 

природних, трудових і фінансових ресурсів, сприяння інвестиційній діяльності на території 

району, розвитку промисловості, сільського господарства, забезпечення законності, 

правопорядку, додержання прав і свобод громадян, розвитку науки, освіти, культури, 

охорони здоров’я, фізичної культури, спорту, сім’ї та молоді на території району. 

 

ВИКОНАННЯ БЮДЕТУ 

До загального фонду місцевих бюджетів району (без урахування трансфертів) у  

2018 році надійшло 121340,4 тис.грн, що складає 115,5 % до планових показників з 

урахуванням внесених змін.  

В порівнянні з 2017 роком по району спостерігається зростання доходів загального 

фонду на 40427,0 тис.грн, або темп росту 50%, в основному за рахунок надходження рентної 

плати за користування надрами для видобування газу та газового конденсату  

(30492,8 тис.грн). Крім цього збільшились надходження в порівнянні з попереднім роком по 

таким податкам: податок з доходів фізичних осіб (5494,5 тис.грн), податок на майно  

(627,5 тис.грн), єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування 

від суб'єктів малого підприємництва (3357,4 тис.грн). 

Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів)

за 2018 рік, млн грн
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Видаткова частина бюджету району загального фонду за 2018 рік виконана на  

96,5% при уточненому плані 284827,4 тис.грн, касові видатки складають 274797,5 тис.грн. В 

порівнянні з попереднім роком фінансування бюджетних установ району збільшилось на 

38785,0 тис.грн. 

В першочерговому порядку проводиться фінансування захищених статей бюджету. 

Захищені статті бюджету району профінансовані на 97%, при уточненому плані  

231516,9 тис.грн, касові видатки складають 224627,4 тис.грн. 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Агропромисловий комплекс являє собою складову частину виробничої сфери, 

об’єднує напрями діяльності, які мають важливе значення для забезпечення населення 

продуктами харчування. 

За 2018 рік індекс обсягів виробництва валової продукції сільського господарства в 

порівнянні до 2017 року склав 96,4 % в тому числі по тваринництву - 85,3 %; по 

рослинництву – 98,8 %.  



 2 
В структурі посівних площ сільськогосподарських підприємств району в 

межах  

66 %  займають зернові культури,  22,5 %  - технічні культури. 

Найбільшу площу серед ранніх зернових мали по озимій пшениці – 12047,4 га   

(66% від усієї прогнозованої площі збирання), до минулого року – більше на 3570 га (на 

31%). На другому місці горох – 3189,4 га (17%), до минулого року – більше на 557 га (на 

21%). Третє місце за ячменем ярим, площа якого складала 2609 га (14%), до минулого року – 

більша на 218 га (на 9%).  

 

Валовий збір зернових та зернобобових культур 

за 2018 рік, тис. т
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Під урожай 2019 року було посіяно сільгосппідприємствами району 10313,9 га 

озимих на зерно,  з них пшениці та тритікале  – 10093,7 га,  ячменю – 210,2 га, жита – 10 га. 

Що на 29 % більше ніж планували, але майже на 2000 га менше минулого року. З 

мінеральними добривами посіяно 9963 га. Все посіяно базовим (13%) та сертифікованим 

(87%) протруєним насінням. Зараз посіви знаходяться в доброму (80%) та задовільному 

(20%) стані.  

Поголів´я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах району – 

4820 голів, до попереднього року  збільшилось на 478 голів або на 11 %.  

Поголів’я корів становить 1689 голів,  до попереднього року збільшилось на 17 голів 

(на 1%).   

 Поголів’я свиней становить 796 голів, що більше попереднього року на 432 голови 

(майже вдвічі). 

Поголів’я овець становить 419 голів, більше за попередній рік на 165 голів або на 

65%.  

Птахівництво – галузь   сільськогосподарського виробництва, яка була відсутня в 

районі з 2006 року. В звітному році одне з господарств розпочало займатися птахівництвом, 

за 2018 рік вирощено майже 3000 голів птиці. 

Розрахунки за оренду земельних і майнових паїв проведені в повному обсязі. Розмір 

виплат від грошової вартості орендованої землі становить 8,4%, в 2017 році – 7,6%,  на один 

гектар виплата орендної плати  складала  3157 грн, а в 2017 році –  2559,5 грн. 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 

У січні-листопаді 2018 року підприємствами  району реалізовано промислової 

продукції на 19,8 млн грн. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу 

населення  району становив 963,81 грн. 

На території району на даний час ведуться роботи по реконструкції молочного 

підприємства. Зараз підприємством завершено реконструкцію: 

цеху по виробництву вершкового масла; 

цеху по розливу ультра пастеризованого молока; 

цеху по виробництву твердих сирів. 

Продовжується реконструкція цеху по сушці молока. 

На підприємстві  існує атестована лабораторія. 

В районі діє ТОВ «Цукрове» по виробництву цукру з цукрового буряку. Протягом 

2018 року на підприємстві проводилися профілактичні роботи. 

 На території району здійснює  діяльність ТОВ «Прайм Ойл Груп», яке займається 

переробкою насіння соняшнику на олію. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період склали  

8442,1 тис.грн при уточненому плані 9045,4 тис.грн, що становить 93,3% до плану, що 

більше на 1211,0 тис.грн проти попереднього року. Із використаних коштів було направлено 

2066,6 тис.грн на водопровідно-каналізаційне господарство, на благоустрій району  

використано 5994,4  тис.грн, видатки на заходи пов’язані з поліпшенням питної води 

використано – 0,5 тис. грн, на забезпечення функціонування підприємств житлово-

комунального господарства використано – 380,5 тис.грн.  

В 2018 році  освоєні кошти  обласного бюджету на виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік: 

1. Реконструкція вуличного освітлення в с. Лозова, по вул. Лозівський, Лозівської 

сільської ради, загальна протяжність 5,8 км в сумі 324,7 тис.грн; 

2. Реконструкція вуличного освітлення в с. Медведівка по вул. Садова, вул. Соснова, 

вул. Вишнева та вул. Центральна, Медведівської сільської ради, загальна протяжність 4 км в 

сумі 240,4 тис.грн; 

3. Реконструкція вуличного освітлення в с. Олександрівка, по вул. Високій, 

Андріївської сільської ради - 2 км в сумі 82,3 тис.грн; 

4. Реконструкція вуличного освітлення в с. Нова Парафіївка, по вул. Миру,  

вул. Молодіжна, Новопарафіївська сільська рада - 3,3 км в сумі 202,7 тис.грн. 

Виділялися кошти з районного бюджету на виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Кегичівського району на 2018 рік: 

Красненській сільській раді на: 

послуги з придбання та монтажу водонапірної башти с. Калинівка Кегичівського 

району Харківської області в сумі 150,0 тис.грн (освоєно 100%); 

придбання типового майданчика "Тарзан в комплекті" в с. Калинівка Кегичівського 

району Харківської області в сумі 145,0 тис.грн (освоєно 100%); 

поточний ремонт  водонапірної мережі в с. Краснянське Кегичівського району 

Харківської області в сумі 100,0 тис.грн (освоєно 100%); 

послуги з виготовлення та монтажу фундаменту під водонапірну башту в  

с. Калинівка Кегичівського району Харківської області  в сумі 50,0  тис.грн (освоєно 100%); 

Лозівській сільській раді на: 

виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

комунальної дороги по вул. Лозівська с. Лозова Кегичівського району Харківської області 

(з’їзд до містка)» в сумі 36,0 тис.грн (освоєно 35,9 тис.грн); 

Медведівській сільській раді на: 

придбання  автобусної зупинки в с. Медведівка Кегичівського району в сумі  

25,0 тис.грн (освоєно 100%); 
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Рояківській сільській раді на: 

придбання трьох автобусних зупинок в сумі 65,1 тис.грн (освоєно 100%); 

Кегичівській селищній раді на:  

облаштування пішохідної території біля районного Будинку культури в  

смт Кегичівка в сумі  245,2 тис. грн. (освоєно 100%). 

В 2018 році по району в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних 

громад «Разом в майбутнє» перемогу здобули 4-ри проекти на загальну суму 790,0 тис.грн, а 

саме: 

в номінації «Благоустрій та охорона довкілля» 

1. Парасковіївська сільська рада міні-проект «Культурне подвір’я» (прокладання 

пішохідної доріжки та облаштування танцювального майданчику) – 280,0 тис.грн (освоєно 

100%); 

в номінації «Добробут та розвиток громад» 

2. Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації міні-проект «Хай 

квітне талантами Кегичіввщина» (ремонт та оснащення актової зали Бесарабівського НВК) -

250,0 тис.грн (освоєно 249,98 тис.грн); 

3. Медведівська сільська рада  «Сенсорна кімната – чарівний світ розвитку дитини» 

(облаштування безпечного ігрового та розвиваючого простору для дошкільнят у 

Медведівському ДНЗ)   -  120,0 тис.грн (освоєно 100%); 

4. Розсохуватська сільська рада міні-проект «Повернемо тепло і затишок в сільський 

клуб!» (заміна вікон і дверей на енергозберігаючі, встановлення електричного опалення в 

частині клубу та котла на альтернативному виді палива в глядацькій залі) – 140,0  тис.грн 

(освоєно 100%).  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Соціальний захист профінансовано на 99,6%. При уточненому плані   

86284,9 тис.грн, касові видатки складають 85930,4 тис.грн, що більше на  1530,5 тис.грн 

проти попереднього року. Найбільші витрати становлять субсидії населенню –  

42957,1 тис.грн, соціальна допомога багатодітним сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям 

– 30435,4 тис.грн, пільги ветеранам війни, пенсіонерам, окремим категоріям громадян –  

3740,8 тис.грн, виплата державної соціальної допомоги дітям позбавлених батьківського 

піклування – 2702,3 тис.грн. На утримання територіального центру спрямовано  

2797,1 тис.грн, утримання ЦСССДМ – 930 тис.грн, виплата грошових компенсацій фізичним 

особам – 86,9 тис.грн, матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення –  

1499,1 тис.грн,  інші виплати – 514 тис. грн фінансова підтримка раді ветеранів –   

65,1 тис.грн, оздоровлення та відпочинок дітей – 202,6 тис. грн. 
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ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

Середньомісячна заробітна плата за районними показниками за грудень  2018 року 

складає 6338 грн, що становить 329,9 % до прожиткового мінімуму та 96,6% до відповідного 

періоду минулого року. 

В розрізі галузей економіки складає: 

- освіта – 7158 грн; 

- охорона здоров’я та соціальна допомога – 5831 грн; 

- сільське господарство – 5716 грн; 

- промисловість – 4677 грн; 

- державне управління – 10114 грн. 

За статистичними даними  заборгованість з виплати заробітної плати станом на  

01.01.2019 року по  економічно  активним, економічно неактивним та по підприємствам  

банкрутам відсутня.  

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Охорона здоров’я профінансована на 33562,6 тис.грн, що на 4676,1 тис.грн більше в 

порівнянні з попереднім роком. На заробітну плату з нарахуванням виділено 21948,0 тис.грн, 

на медикаменти – 948,0 тис.грн, харчування – 177,0 тис.грн  енергоносії 4500,7 тис.грн 

(теплопостачання – 3899,0 тис.грн, електроенергія – 526,7 тис.грн, водопостачання –  

39,9 тис.грн, природний газ – 35,1 тис.грн). 

Видатки на охорону здоров'я за 2018 рік

66%

13%

21% Заробітна плата

Енергоносії

Інші видатки

 
У 2017 році  на район була виділена та в 2018 році доосвоєна субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій по галузі охорони здоров’я 7 об’єктів на загальну суму 3959,4 тис.грн. 

Повернуто до державного бюджету залишки невикористаної субвенції в сумі 38,2 тис.грн.  

Освоєно співфінансування з місцевого бюджету на загальну суму 65,6 тис.грн. 

Крім того у 2018 році виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а саме на 

капітальний ремонт  частини внутрішніх приміщень терапевтичного відділення Кегичівської 

центральної районної лікарні на суму 1480,0 тис.грн. Освоєно за 2018 рік субвенції з 

державного бюджету на суму 1411,3 тис.грн. Залишилися в районі кошти недоосвоєної 

субвенції  в сумі 68,7 тис.грн, які перейшли на 2019 рік. 

В 2018 році виділена субвенція з обласного бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету на: 

 будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (АЗПСМ) з 

вбудованим житлом для лікаря в с. Андріївка Кегичівського району Харківської області на 

суму 6110,0 тис.грн.  Освоєно за 2018 рік – 2094,9 тис.грн.   
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Виділені кошти з районного бюджету на розробку проектно-кошторисної 

документації на об`єкт: «Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини 

(АЗПСМ) з вбудованим житлом для лікаря в с. Андріївка» в сумі 300,0 тис. грн. (освоєно 

100%). 

 

ОСВІТА, МОЛОДЬ ТА СПОРТ 

Освіта профінансована за звітний період на 86921,2 тис.грн, що на 17078,4 тис.грн 

більше в порівнянні з попереднім роком. На заробітну плату з нарахуванням виділено 

64886,1 тис.грн, харчування  – 3158,8 тис.грн. Енергоносії профінансовано на   

11502,8 тис.грн (теплопостачання – 9049,4 тис.грн, вугілля – 1288,2 тис.грн,  електроенергія 

– 976,8 тис.грн, природній газ –  102,7 тис.грн, водопостачання – 85,7 тис.грн).  
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На фізичну культуру і спорт за 2018 рік спрямовано 495,1 тис.грн. Видатки на 

утримання дитячо-юнацької спортивної школи профінансовано на суму 378,9 тис.грн,  на 

проведення спортивної роботи в регіоні витрачено 116,2 тис. грн.    

До початку 2018/2019 навчального року всі заклади освіти  підготувалися якісно та 

вчасно. На проведення робіт по підготовці навчальних закладів освіти до нового навчального 

року витрачено 8001,2 тис. грн. В тому числі залучено: 

коштів з державного бюджету на суму 914,0 тис. грн; 

коштів з обласного бюджету на суму 1462,7 тис. грн;  

коштів місцевих бюджетів на суму 5092,9 тис.грн; 

позабюджетних коштів на суму 531,6 тис.грн.  

У 2018 році за кошти державного, обласного та районного бюджету: 

- проведено капітальний ремонт спортивної зали Бесарабівського НВК та 

Вовківської ЗОШ І-ІІ ст., актової зали КЗ «Кегичівський ліцей»; 

- виділено кошти на капітальний ремонт даху КЗ «Кегичівський ліцей» та 

Слобожанської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- проведено реконструкцію нежитлової будівлі аптеки №117 під Кегичівський 

будинок дитячої та юнацької творчості  Кегичівської державної адміністрації; 

- встановлено ігровий та  спортивний майданчики для КЗ «Кегичівський ліцей»; 

- придбано обладнання для кабінетів хімії та інформатики, географії, математики, 

біології  КЗ «Кегичівський ліцей»  та Слобожанської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- проведено заміну  дерев'яних вікон на енергозберігаючі в КЗ «Кегичівський ліцей»; 

- придбано шкільний автобус для Медведівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- придбано комп’ютерну техніку для всіх закладів освіти. 

Усього для організації оздоровлення та відпочинку дітей із районного бюджету було 

виділено 2 427,5 тис. грн, з них : 

- придбання путівок на суму 202,6 тис. грн; 
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- організація роботи таборів з денним перебуванням на суму 1 607,8 тис. 

грн; 

- переведення ДНЗ на санаторний режим роботи на суму 594,4 тис. грн; 

- інше (робота санаторних палат, підвіз дітей до закладів оздоровлення) на суму  

22,7 тис. грн. 

Позабюджетних коштів залучено 5 155,27 тис. грн. 

У 2017 році  на район була виділена та в 2018 році доосвоювалась  субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій, а саме: 

по галузі спорту 5 об’єктів на загальну суму 5312,1 тис.грн; 

по галузі освіти 11 об’єктів на загальну суму 3722,8 тис.грн. 

Повернуто до державного бюджету залишки невикористаної субвенції в сумі  

31,5 тис.грн. Залишилися в районі кошти недоосвоєної субвенції по галузі спорту в сумі 

936,3 тис.грн, які перейшли на 2019 рік. 

Освоєно співфінансовуння з місцевих бюджетів на загальну суму 401,5 тис.грн. 

У 2018 році виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по галузі 

освіти 9 об’єктів  на загальну суму 4804,5 тис.грн. Освоєно за 2018 рік субвенції з 

державного бюджету на суму 2456,4 тис.грн. Залишилися в районі кошти недоосвоєної 

субвенції  в сумі 2348,1 тис.грн, які перейшли на 2019 рік. 

Освоєно співфінансовуння з місцевих бюджетів на загальну суму 15,0 тис.грн. 

Крім того  освоєні кошти  обласного бюджету на виконання Програми економічного 

і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік: 

1. Капітальний ремонт по заміні дерев'яних вікон на енергозберігаючі неслужбових 

приміщень Кегичівського ліцею Кегичівської районної ради Харківської області за адресою: 

Харківська область, Кегичівський район, смт. Кегичівка, вул. Волошина, 91  в сумі  

1472,4 тис.грн; 

2. Реконструкція нежитлової будівлі аптеки №117 під Кегичівський Будинок дитячої 

та юнацької творчості Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області в 

смт Кегичівка, вул. Волошина, 49 в сумі 4599,3 тис.грн; 

3. Капітальний ремонт покрівлі літ. А-ІІ Слобожанської ЗОШ по вул. Шкільна, 1 в 

сел. Слобожанське, Кегичівського району, Харківської області в сумі 550,5 тис.грн. 

 

КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ 

Видатки по установах культури за 2018 рік становлять 9277,1 тис.грн, що на  

1355,6 тис.грн більше в порівнянні з попереднім роком. На заробітну плату з нарахуванням 

виділено 4867,8 тис.грн. Видатки на енергоносії за 2018 рік складають 700,8 тис.грн 

(природний газ – 350,4 тис.грн, теплопостачання – 200,5 тис.грн, електроенергія – 

115,3 тис.грн, вугілля – 33,6 тис.грн, водопостачання – 1,0 тис.грн). 

Видатки по установах культури за 2018 рік
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У 2017 році  на район була виділена та в 2018 році доосвоєна субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій по галузі культури 6 об’єктів на загальну суму 7255,8 тис.грн (в тому 
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числі Кегичівський РБК, Вовківський СБК та Розсохуватський СБК). Повернуто до 

державного бюджету залишки невикористаної субвенції в сумі 3,9 тис.грн.  

Освоєно співфінансування з місцевих бюджетів на загальну суму 44,7 тис.грн. 

Крім того у 2018 році виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а саме на 

придбання предметів та обладнання довгострокового користування (комплект стільців для 

глядацької зали) Лозівського сільського клубу № 1 на суму 43,5 тис.грн. Ці кошти перейшли 

на 2019 рік. 

Крім того  освоєні кошти  обласного бюджету на виконання Програми економічного 

і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік на: 

капітальний ремонт Кегичівського районного Будинку культури в  сумі  

3109,6 тис.грн; 

капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх приміщень Вовківського сільського 

Будинку культури в сумі 1069,7 тис.грн. 

Виділялися кошти з районного бюджету на виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Кегичівського району на 2018 рік: 

Андріївській сільській раді на: 

виготовлення  проектно-кошторисної документації на об’єкт реконструкції 

нежитлової будівлі контори під Центр дозвілля села Андріївка за адресою:  

вул. Центральна,буд.16 с. Андріївка, Кегичівського району, Харківської області в сумі  

200,0 тис.грн (освоєно 100%); 

Власівській сільській раді на: 

оплату за робочий проект капітального ремонту будівлі Власівського сільського 

клубу за адресою: вул. Гагаріна 55, село Власівка Кегичівський район, Харківська область в 

сумі 35,0 тис.грн (освоєно 100%); 

придбання театральних крісел для Власівського сільського клубу в сумі 30,0 тис.грн 

(освоєно 100%); 

Вовківській сільській раді на: 

виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту "Капітальний ремонт 

покрівлі та внутрішніх приміщень Вовківського сільського Будинку культури в с. Вовківка 

Кегичівського району. Коригування."  в сумі 60,0 тис.грн (освоєно 100%); 

Красненській сільській раді на: 

поточний ремонт приміщення Калинівського сільського клубу Кегичівського району 

Харківської області в сумі 77,0 тис.грн Освоєно 100%); 

Медведівській сільській раді на: 

технічний висновок будівельних конструкцій для нежитлової будівлі їдальні під 

Центр дозвілля села Медведівка, за адресою: вул. Центральна, буд.18, с. Медведівка, 

Кегичівського району, Харківської області в сумі 32,0 тис.грн (освоєно 31,8 тис.грн); 

виготовлення  та проведення експертизи проектно-кошторисної документації на 

об’єкт реконструкції нежитлової будівлі їдальні під Центр дозвілля села Медведівка, за 

адресою: вул. Центральна, буд.18, с. Медведівка, Кегичівського району, Харківської області 

в сумі 108,0 тис.грн (освоєно 100%); 

Новопарафіївській сільській раді на: 

придбання матеріалів для покриття даху, заміни вікон та дверей Новопарафіївського 

сільського клубу в сумі 329,1 тис. грн. (освоєно 100%); 

капітальний ремонт сільського клубу Новопарафіївської сільської ради, вул. Миру, 

9, с. Нова Парафіївка, Кегичівський район, Харківська область в сумі 300,0 тис. грн. (освоєно 

299,5 тис.грн); 

Розсохуватській сільській раді на: 

капітальний ремонт Розсохуватського Будинку культури вул. Шевченка, 14  

с. Розсохувата, Кегичівського району Харківської області в сумі  230,0 тис. грн (освоєно 

100%); 

придбання матеріалів для ремонту покрівлі Розсохуватського Будинку культури в 

сумі 25,0 тис.грн (освоєно 100%); 



 9 
оплату робіт по ремонту покрівлі Розсохуватського Будинку культури в сумі  

24,5 тис.грн (освоєно 7,1 тис.грн); 

Рояківській сільській раді на: 

придбання матеріалів для поточного ремонту покрівлі Софіївського сільського 

Будинку культури  в сумі 250,8 тис. грн (освоєно 100%); 

Шляхівській сільській раді на: 

поточний ремонт стелі глядацької зали Височанського сільського клубу в сумі  

70,0 тис.грн (освоєно 100%). 

Використані кошти сільських рад на ремонт закладів культури, а саме: 

Новопарафіївською сільською радою – 247,7 тис. грн; 

Рояківською сільською радою – 58,3 тис. грн. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО  

СТУРКТУРИ КЕГИЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Робота з персоналом в районній державній адміністрації протягом 2018 року 

спрямовувалась відповідно до вимог Законів України «Про державну службу», «Про 

запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації»,   та інших законодавчих і 

нормативно-правових актів, що регулюють питання державної служби і направлена на 

постійне вдосконалення системи добору кадрів, формування кадрового потенціалу, 

спроможного забезпечувати виконання завдань, що стоять перед районною державною 

адміністрацією. 

З метою удосконалення організації структури районної державної адміністрації, 

було перейменовано одне управління у відділ, шляхом злиття було приєднано 2 сектори до 

двох відділів, три структурні підрозділи було збільшено на 1 штатну одиницю (посаду 

головного спеціаліста – головного бухгалтера). 

Структура районної державної адміністрації складається з апарату (4 відділи і  

3 сектори) та 10 структурних підрозділів (2 управління, 5 відділів, 1 сектор, служба у справах 

дітей та Центр надання адміністративних послуг). Штатна чисельність працівників районної 

державної адміністрації – 86 одиниць, з них 24 – апарату. 

Станом на 01 січня 2019 року фактично працювало 82 особи (75 державних 

службовців та 7 недержавних службовців). Вакантними залишаються 3 штатні одиниці посад 

державної служби. 

У 2018 році на посади районної державної адміністрації було призначено 7 осіб  

(6 державних службовців категорії «В» шляхом конкурсного відбору та  1 недержавний 

службовець – заступник голови районної державної адміністрації), звільнено з посад 3 особи.  

Особлива увага приділяється добору і розстановці кадрів. З цією метою 

щоквартально аналізувався якісний склад кадрового потенціалу, який показав що  

79 працівників районної державної адміністрації, які фактично працюють, мають повну вищу 

освіту – 84,8%, базову вищу – 15,2 %, з них економічну – 59,2%, гуманітарну – 21,5%, 

технічну 10,1%, юридичну – 6,3% і сільськогосподарську – 2,5%. Із 82 працівників –  

67 жінок, чоловіків – 15. Серед працюючих 8 магістрів державного управління та 2 магістра 

державної служби. 

Районною державною адміністрацією проведена відповідна робота щодо організації 

підвищення кваліфікації державних службовців. Так, в 2018 році в Харківському 

регіональному інституті державного управління Національній академії державного 

управління при Президентові України пройшли навчання 17 державних службовців за 

програмою  тематичних короткотермінових семінарів та за професійною програмою. 

Наразі 4 працівника районної державної адміністрації є слухачами Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України для здобуття вищої освіти за спеціальностями галузі 

знань «державне управління» та «Публічне управління та адміністрування» за заочною та 

заочно-дистанційною формою навчання. 

У жовтні - грудні 2018 року проведено оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців апарату  районної державної адміністрації та структурних підрозділів 
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районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, які 

займають посади державної служби  категорії «Б» і «В». 

До сфери управління районної державної адміністрації входять наступні установи: 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кегичівської 

районної державної адміністрації (штатна чисельність – 39 чол.), Кегичівська центральна 

районна лікарня (штатна чисельність – 192 чол.), та Кегичівський районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді (штатна чисельність – 10 чол.), які забезпечують надання 

громадянам конкретних послуг, які вони потребують в обсягах, визначених державними 

стандартами соціальної адаптації, кваліфікованої та швидкої медичної допомоги, проведення 

соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні 

життєві обставини сімей, дітей та молоді, забезпечення якості та доступності надання 

соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді.  

 

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

У 2018 році на утримання апарату Кегичівської районної державної адміністрації з 

державного бюджету було виділено 4778,3 тис. грн, що на 21% більше в порівнянні з  

2017 роком – 3943,5 тис. грн. 

Видатки на оплату праці у 2018 році становили 3520,5 тис. грн, що на 19% більше у 

порівнянні з 2017 роком – 2957,1 тис. грн, це зумовлено тим, що у 2018 році було підвищено 

оклади державним службовцям.  

Видатки на оплату  телекомунікаційних послуг у 2018 році в порівнянні з  

2017 роком були збільшені на 14,3 тис. грн та становили 53,5 тис. грн. 

В зв’язку зі здорожченням тарифів на комунальні послуги видатки на оплату 

комунальних послуг у 2018 році також були збільшені на 70,8 тис. грн в порівнянні з  

2017 роком та становили 359,0 тис. грн.  

В 2018 році, вперше за останні п’ять років, з державного бюджету було виділено 

кошти в сумі 57,0 тис. грн на придбання комп’ютерної техніки в апарат районної державної 

адміністрації. Було придбано 3 персональних комп’ютера та 2 багатофункціональних 

пристрої. 

 

ЩОДО  ЗВЕРНЕНЬ  ГРОМАДЯН  ЗА  2018   РІК 

В Кегичівській районній державній адміністрації проводиться робота, спрямована на 

виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від  

07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування Конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» інших нормативних документів, що регламентують роботу зі  

зверненнями громадян, вживаються необхідні заходи для подальшого вдосконалення форм і 

методів із зверненнями громадян.      

За 2018 рік  керівництвом районної державної адміністрації розглянуто 845 звернень, 

що на 0,1% менше ніж за аналогічний період минулого року (845 проти 858).  На особистому 

прийомі прийнято 321 звернення, поштою надійшло 207 звернень, на  виїзних  прийомах – 

141,   безпосередньо  від    громадян – 86, від  органів влади вищого рівня - 82, електронною 

поштою 8. 

За видами звернень домінують заяви та клопотання щодо вирішення певних  питань 

- 99,8%, скарги - 0,2 %.  Із  загальної  кількості   звернень  64,3 %  -  вирішено  позитивно, 

35,2 % - надано роз’яснення, 0,5 % - відмовлено у задоволенні. 

Зверталися до районної державної адміністрації переважно найменш соціально 

захищені категорії громадян, люди похилого віку, громадяни, які значною мірою втратили 

здоров’я і працездатність. З питань соціального захисту (надання матеріальної допомоги) 

отримано 145 звернень, за результатами розгляду було надано матеріальну допомогу на 

загальну суму 262,0 тис. грн. (82 звернення на суму 110,3 тис.грн - 2017 року). 

Суттєво зменшилася кількість повторних звернень до районної    державної    

адміністрації, у 2017 році їх надійшло 5, а у 2018 році – 1, з питань обстеження димоходів.  

Заявнику надано вичерпну відповідь. 



 11 
З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення 

та особистий прийом, затверджено графік прийому громадян керівництвом районної 

державної адміністрації, щомісяця затверджується графік виїзного прийому громадян, який 

доводиться до населення через сільські, селищні ради та розміщується на офіційному веб–

сайті районної державної адміністрації  та на шпальтах районної газети «Наш край».  

Для надання роз’яснень з питань щодо соціально – економічного розвитку району, 

житлово-комунального господарства, соціального захисту, освіти та охорони здоров’я, 

звернень громадян керівництвом районної державної адміністрації та структурними 

підрозділами районної державної адміністрації  проводилися «прямі» телефонні лінії,  за 

звітний період надійшло 27 дзвінків, на які було надано роз’яснення. 

Відповідно до вимог чинного законодавства, робота із зверненнями громадян в 

районній державній адміністрації забезпечується за всіма напрямами і перебуває під 

постійним контролем керівництва. 

 

АНАЛІЗ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РАЙОНІ 

Суспільно-політична ситуація в Кегичівському районі в 2018 році характеризувалася 

стабільністю. Райдержадміністрація конструктивно співпрацює з осередками політичних 

партій та громадських організацій, з усіма громадськими інститутами, намагаючись залучити 

представників інститутів громадянського суспільства до формування та реалізації державної 

політики з найважливіших питань. 

На території району активно діють майже 10 осередків політичних партій та 

нараховується 14 активнодіючих громадських організацій. Протягом минулого року 

відвертих конфронтацій на політичному чи релігійному ґрунті в районі не спостерігалось. 

З метою інформування жителів району про роботу районної державної адміністрації 

забезпечено систематичне опублікування на веб-сайті райдержадміністрації матеріалів з 

пріоритетних питань державної політики, матеріалів про події в економічній, соціальній, 

культурній та інших сферах, про діяльність управлінь та відділів райдержадміністрації, 

спрямованої на вирішення актуальних питань. 

 Інформаційний простір району представлений районною газетою «Наш край», в 

якій регулярно висвітлювалася діяльність районної державної адміністрації. 

 

Отже, завдяки злагодженій, командній роботі районної державної адміністрації, 

районної ради, сільських, селищних рад, сільськогосподарських підприємств району 

було досягнуто виконання всіх вищезазначених результатів. 

Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю на благо розквіту нашого 

Кегичівського району. 

 

Дякую за увагу. 


