
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

ГОЛОВИ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОСТЯНТИНА ЖИДКОВА  

                                                     ЗА  2018 РІК 

 

Робота Дергачівської районної державної адміністрації  у 2018 році була 

спрямована на забезпечення збалансованого соціально – економічного розвитку 

Дергачівського району, ефективного використання  природних, трудових та 

фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів в економічну 

галузь, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, покращення 

добробуту та соціального захисту населення.  

Районна державна адміністрація забезпечує  виконання Конституції 

України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади.   

 

Бюджет 

Доходна  частина  зведеного бюджету  Дергачівського району  по  

загальному  фонду   за  2018 рік  (без  урахування  трансфертів )  виконана  на  

104,5 %  до  затверджених планових показників.  

 

 
 

 

 

 



2 

 

До  бюджету району  надійшло коштів  у сумі  297,8 млн. грн., що на                 

48,0 млн. грн. більше  надходжень,  ніж у 2017 році. 

У складі  доходів, за  рахунок  яких   формується  бюджет,   найбільшу  

питому  вагу  займають:  податок на  доходи фізичних  осіб - 65 %, єдиний  

податок  – 14,8 % , акцизний  податок  - 8,4 %, податок  на  майно, в  т.ч. плата  за  

землю  – 10 %.   

Видатки зведеного бюджету району за 2018 рік були проведені в обсязі          

1 млрд. 1 млн. 400 тис. грн., що більше від 2017 року на 149,1 млн. грн., або на  

17,5 %.   

 
 

    

У структурі видатків загального фонду зведеного бюджету району 

найбільшу питому вагу мають видатки на соціальний захист та соціальне 

забезпечення  –  34,9 %, на освіту – 28,9 %, охорону здоров’я – 11,8 %.                 

На утримання органів   управління використано 5,0 % всіх проведених видатків, 

на житлово-комунальне господарство – 4,9 %, культуру – 3,0 %. 
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Промисловість 

 

За статистичними даними  у  2018 році промисловими підприємствами 

району реалізовано промислової продукції на 9 млрд. 406,3 млн. грн., що склало 

4,8% від загального обсягу реалізації (у порівнянні з 2017 роком більше на                      

10,5 %).  

 

              

Промисловість
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Зовнішньоторговельний оборот району за 11 місяців 2018 року склав                                      

118 млн. 676,6 тис. дол. США. 

За січень-листопад 2018 року експортні поставки склали 53 млн. 142 тис. дол. 

США, імпортні надходження становлять 65 млн. 534 тис. дол. США. 

Основними партнерами були Білорусь, Італія, Китай, Молдова, Франція, 

Німеччина та інші країни.  

Основу експорту склали: надувні човни, полотно поліефірне, мило та інше. 

Імпортувалися: суміші ефірних олій, трикотажне полотно, полімерні 

матеріали, обладнання для фільтрування та інше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Дергачівська районна державна адміністрація приймала участь у програмі 

«Спеціальна ініціатива «Україна» (GIZ), в рамках програми проведено 

капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення КЗОЗ РТМО «Дергачівська 

центральна районна лікарня» на загальну суму 9 млн. 993 тис. грн., також було 

залучено та отримано міжнародну допомогу у сфері соціального захисту згідно 

програми  «Мобільний офіс – нова якість надання послуг» та проекту «Підтримка 

територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО» 

(загальний бюджет програми складає 1,697 євро).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Зовнішньоекономічна
діяльність
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Дергачівська районна державна адміністрація надалі продовжує брати участь 

у проекті Надзвичайна кредитна програма відновлення України; 5 проектів були 

відібрані регіональною комісією, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів з 

державного фонду регіонального розвитку на загальну суму  22 млн. 874 тис. грн.  

На розгляд регіональної комісії було направлено проект «Будівництво 

фізкультурно-оздоровчого комплексу  на  території Дергачівського ліцею  №2 

на загальну суму  30 млн. 919 тис. грн. 

 

     
 

На реалізацію заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) Дергачівському 

району  виділено  субвенції у сумі – 21 млн. 083 тис. грн.  
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 Оборот роздрібної торгівлі – головний індикатор стану внутрішнього ринку 

та доступу населення до товарів.  

Торговельне обслуговування населення здійснює 283 магазинів,                             

9 супермаркетів, 97 підприємств ресторанного господарства, 3 ринки,                               

1 торговельний майданчик, 162 об’єкта  дрібної роздрібної торгівлі.  

 

          

Підприємства роздрібної торгівлі

 
 

Працюють фірмові продовольчі магазини товаровиробників -  

Дергачівського м'ясокомбінату «Перша столиця», Роганського м'ясокомбінату, 

ТОВ Слобожанський м'ясокомбінат, кіоски Кулиничівського хлібозаводу,            

ТОВ «Сват», ТОВ «Циркунівський», ТОВ «Єрмолено», СТОВ «Довжанський», 

ФГ «Руслан» та інші, які реалізують продукцію власного виробництва за цінами 

товаровиробників. 

 

          

Підприємства виробники району
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 Усі 17 віддалених населених пунктів району  без стаціонарної торговельної 

мережі забезпечуються товарами першої необхідності та товарами на замовлення 

за рахунок виїзної торгівлі приватних підприємців, працівників відділень зв’язку 

та соціальних працівників територіального центру.  Ціни  на основні  продукти 

харчування знаходяться  на рівні  середньообласних.  

         Сфера громадського харчування налічує 97 підприємств: 7 ресторанів, 52 

кафе,  5 барів, 4 буфети, 5 їдалень (у т.ч. 23 шкільні їдальні) та ін. 

 На території району функціонує 148 об’єктів побутового  обслуговування 

населення, які надають 15 видів послуг. 

Споживчий ринок району у достатній мірі задовольняє потреби населення.  

 У районі створені  сприятливі умови для стійкого розвитку малого та 

середнього бізнесу, поширення мережі підприємств побутового обслуговування 

населення  на території місцевих рад. 

У промисловості головним завданням на 2019 рік залишається забезпечення 

подальшого зростання обсягів виробництва в цілому та по окремих галузях, 

поліпшення фінансового стану підприємств. 

 

Агропромисловий комплекс 

 

       У 2018 році відбувся подальший розвиток агропромислового комплексу 

району. 

Виробництво валової продукції сільського господарства у 

сільськогосподарських підприємствах Дергачівського району за 2018 рік склало 

176 млн. грн. (у порівняльних цінах 2010 року), тобто зросло на 30 % до рівня       

2017 року, в т.ч. виробництво продукції рослинництва зросло на 10 %. 

 Валовий збір зерна у 2018 році склав  63 тис. тонн  у вазі після доробки -           

це найбільший показник за всі роки.  

         У звітному році валовий збір основної продовольчої культури — озимої 

пшениці склав 30,8 тис. тонн. Слід зазначити, що нестача вологи у період 

вегетації зернових та зернобобових культур призвела до зниження, порівняно з 

2017 роком, урожайності озимої пшениці, вівсу, гречки.  

             Разом з тим, вище рівня попереднього року отримано валовий збір таких 

культур,  як   ячменю  ярого, кукурудзи на зерно, соняшнику. Так, валовий збір 

кукурудзи у  2018 році склав 26,3 тис. тонн, що на 7,7 тис. тонн  більше, ніж у 

2017 році. Соняшнику зібрано 20,4 тис. тонн, що на 4,7 тис. тонн більше 

показника 2017 року.  
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Валовий збір
зернових та зернобобових культур

по сільськогосподарських підприємствах

Дергачівського району
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 Під посівами цукрового буряку у 2018 році  було зайнято 380 га. 

Урожайність склала 483 ц/га. Це найкращий показник серед районів області.  

 Аграріями району у 2018 році закладено основу для отримання високих 

врожаїв  у поточному році. Озимі зернові культури посіяно на площі 8,3 тис.га, 

що відповідає середньорічним показникам. Посів озимих культур всієї площі було 

проведено в оптимальні агротехнічні строки з внесенням необхідної кількості 

мінеральних добрив. 

 Валове виробництво продукції тваринництва по сільськогосподарських 

підприємствах за 2018 рік склало 29,8 млн. грн.  

Завдяки відновленню роботи філії «Богодухівська птахофабрика» у                

2018 році вироблено 57,4 млн. яєць.  

Значно гірші результати у галузі молочного та м’ясного скотарства. 

Зношеність матеріально-технічної бази галузі, низька економічна ефективність 

виробництва продукції не сприяють зацікавленості власників 

сільськогосподарських підприємств у збільшенні поголів'я сільськогосподарських 

тварин, впровадженні новітніх технологій. що привело до зменшення чисельності 

поголів'я і спричинило зниження виробництва м'яса та молока відповідно на 28 % 

та 40 %. 

  Сільськогосподарські підприємства району у 2018 році продовжили 

оновлення машинно-тракторного парку. За рік було закуплено 35 одиниць нової 

сільськогосподарської техніки на суму 43,1 млн. грн.   
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Сума виплат орендної плати
по договорах оренди земельних ділянок (паїв) по

сільськогосподарських підприємствах Дергачівського

району
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Станом на 01.01.2018 року сільськогосподарські підприємства 

Дергачівського району повністю розрахувались за оренду земельних паїв.                

У    2018  році було виплачено власникам  землі  41 млн. грн., що на 7,6 млн. грн.       

(23 %) більше рівня 2017 року. Середній розмір орендної плати за 1 га 

орендованих земель по району складає 2024 грн., що на 377 грн. (23 %) більше, 

ніж виплачено у 2017 році. 

 

                            

Середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника в галузі сільського господарства

Дергачівського району
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Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого            

у сільському господарстві Дергачівського району у звітному році                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

склала 7166 грн., що на 1200 грн. (20 %) вище рівня 2017 року, та перевищує 

середньообласний показник на 540 грн. 

Пріоритетними  завданнями  розвитку агропромислового комплексу району 

на 2019 рік є: 

 зростання обсягів виробництва валової продукції сільського 

господарства, в тому числі за рахунок нарощування потужностей філії 

«Богодухівська птахофабрика» приватної науково-виробничої кампанії 

«Інтербізнес» до проектного рівня; 

 всебічне впровадження у сільськогосподарське виробництво 

технології точного землеробства; 

 розвиток органічного виробництва на підприємствах 

агропромислового комплексу району та в господарствах фізичних осіб-

підприємців,  у тому числі  з вирощування ягід. 

 

Житлово-комунальне господарство та екологія 

 

У звітному році на належному рівні відбулося проходження опалювального 

періоду. Завдяки злагодженій роботі підприємств, установ, організацій району 

опалювальний сезон пройшов без ускладнень. 

З метою сталого проходження опалювального сезону 2018-2019 років, 

проведено роботу по затвердженню планів з підготовки житлового фонду, 

теплового та водопровідно - каналізаційного господарства населених пунктів 

району. 

Проведено комплексну підготовку до осінньо-зимового періоду житлових 

будинків (відремонтовано  18 покрівель). Загальний обсяг коштів, використаних 

на підготовку житлового фонду, становить  9 млн.12 тис. 580 грн., у  тому числі            

1 млн. 983 тис. 940 грн.   з обласного бюджету на 2 покрівлі в м. Дергачі та 1 млн. 

477 тис. 850 грн.  з районного бюджету на ремонт покрівель  в селах Гоптівка  та 

Великі Проходи. 

                     



11 

 

У опалювальному сезоні 2018-2019 років теплопостачання Дергачівського 

району здійснюють 11 котелень. 

Рішенням сесії Дергачівської районної ради об’єкти комунальної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району Харківської 

області передані у комунальну власність місцевих рад відповідно до 

територіальної належності. 

У м. Дергачі проведено роботу щодо переведення на індивідуальне опалення 

10 багатоквартирних будинків, з них 2 будинки на електричне опалення, у  смт. 

Солоницівка на індивідуальне опалення переведено 3 багатоквартирні будинки. 

На підготовку водопровідно-каналізаційного господарства  витрачено 509 

тис. грн.  За рахунок коштів обласного бюджету придбано та здійснено 

встановлення водонапірної башти Рожновського  на території селища  Вільшани 

на загальну суму 1 млн. 90 тис. 129 грн. 

 

 

                    
 

 

Одним із основних питань було і залишається  забезпечення своєчасних 

розрахунків споживачів за спожиті енергоносії. 

У звітному періоді середній рівень розрахунків всіх споживачів району за всі 

енергоресурси та житлово-комунальні послуги становив 95%. 

Рівень розрахунків за спожитий природний газ становив – 87% , у тому числі 

населення – 87%.                
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Розрахунки за послуги водопостачання та водовідведення склали 96%; 

електроенергію - 99,5%, у тому числі населення  - 97 %.  

У рамках реалізації проекту «Енергія світла» з обласного бюджету для 

проведення робіт з реконструкції вуличного освітлення Дергачівського району 

виділені кошти у сумі 1 млн. 390 тис. 800 грн. 

Роботи з реконструкції вуличного освітлення проведено в селах Великі 

Проходи і Малі Проходи, Кочубеївці та місті  Дергачі. 

З районного бюджету на проведення робіт з облаштування вуличного 

освітлення по вул. Шкільній в с. Руська Лозова, було виділено 346 тис. 400 грн. 

                

        
 

У  минулому році на ремонт та експлуатаційне утримання доріг району були 

виділені кошти у розмірі 25 млн. 809 тис. 359 грн. 
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Районною державною адміністрацією спільно з органами місцевого 

самоврядування та підприємствами району активно проводилася робота щодо  

забезпечення отримання суб’єктами господарювання дозвільно-погоджувальної 

документації у сфері екології та природних ресурсів. 

 Для забезпечення належного санітарно-екологічного стану території 

населених пунктів в районі проводився  екологічний двомісячник з благоустрою 

території: було ліквідовано 250 стихійних сміттєзвалищ, упорядковано 3 звалища 

твердих побутових відходів, зібрано  13,63 м
3
  негабаритного сміття,  прибрано та 

упорядковані вулиці, дороги, прибудинкові території, парки, сквери загальною 

протяжністю 1210, 06 тис.м
2 
.  

Пріоритетними напрямками в галузі житлово-комунального господарства 

району на 2019 рік є: 

- капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків в                                       

с. Великі Проходи та м. Дергачі; 

-  поточний ремонт доріг комунальної власності; 

- ремонт автодороги загального користування державного значення «Дергачі 

– Козача Лопань»; 

- реконструкція скверу для короткочасного відпочинку населення по                   

пров. Парковому в м. Дергачі; 

- ефективна реалізація заходів в рамках проекту «Енергія світла»; 

- придбання сміттєвозів в смт Слатине та с. Великі Проходи. 

 

 

Соціальний захист населення 

 

 

У районі забезпечено своєчасне призначення та виплату всіх видів державної 

соціальної допомоги: сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової 

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, грошової допомоги 

особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, надання житлової субсидії та щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг тощо.  
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62,02

24,66

7,48

1,54 2,06

2,1

Питома вага одержувачів соціальних 
допомог за їх видами

Одержувачі субсидії

Сім'ї з дітьми

Особи з інвалідністю з дитинства та діти інваліди

Малозабезпечені сім'ї

Внутрішньо-переміщенці особи

Особи які не мають права на пенсію
 

 

Протягом 2018 року нараховано допомогу згідно із Законом України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми» 3164 отримувачам на суму 57,2 млн. грн. 

Тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, нараховано 23 отримувачам на суму 304,9 тис.грн., нараховано 

допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 198 сім’ям на суму 7,2 млн. грн. Компенсацію 

фізичній особі,  яка надає соціальні послуги (76 осіб), нараховано на суму            

164,1 тис. грн. 

Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю нараховано 247 особам на суму 4,5 млн.грн. 

Компенсацію непрацюючій працездатній особі, яка здійснює догляд за 

особою з інвалідністю І групи, та престарілим нараховано 81 особі на суму 24,8 

тис. грн. 
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Грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, нараховано 37 

отримувачам на суму 1,1 млн. грн.. 

Допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 

нараховано 766 отримувачам на суму 16,2 тис.грн. 

Щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг, нараховано 265 отримувачам на суму 5,7 млн.грн. 

Тимчасову державну соціальну допомогу особам, які досягли пенсійного 

віку, але не набули права на пенсію, нараховано 13 отримувачам на суму               

66,3 тис. грн. 

           Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним 

батькам виплачено на загальну суму 2,2 млн. грн. 

Соціальну допомогу на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 

отримує 2 сім’ї, нараховано та виплачено 140,7 тис.грн. 

Виплата всіх видів соціальної допомоги відбувається своєчасно у повному 

обсязі, заборгованість відсутня. 

Станом на 01.01.2019 року субсидією для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг користується 7957 сімей, на придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 171 сім’я. 

    Протягом 2018 року нараховано субсидій на загальну суму 115,2 млн. грн.; 

середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги склав 850,27 грн., на 

тверде паливо та скраплений газ – 3214,34 грн. 
Протягом звітного періоду за отриманням довідки внутрішньо переміщеної 

особи звернулося 473 осіб. Станом на 01.01.2019 на обліку в Єдиній 

інформаційній базі даних ВПО перебуває 1706 внутрішньо переміщених осіб. 

У районі розроблено «Спільний план заходів щодо профілактики вчинення 

насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020рр.» 

Профілактична робота щодо правової освіти та недопущення 

насильницьких дій проводиться серед різних категорій населення: дітей та 

молоді, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.  

Пріоритетним напрямком роботи територіального центру  соціального  
обслуговування (надання соціальних послуг) Дергачівської районної державної 

адміністрації є надомне обслуговування одиноких непрацездатних громадян. 

Чисельність виявлених осіб, які потребують соціального обслуговування 

за 2018 рік складає 1194 осіб, надано послуг протягом року 1194 особам (100%).  

Відділенням соціальної допомоги вдома у 2018 році надано послуги                

569 особам. 

Одноразову грошову допомогу до 9 травня, передбачену Законами 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про 

жертви нацистських переслідувань» виплачено 2376 особам на загальну суму                   

2,826 млн. грн. 
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               В базу даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які 

мають право на пільги, станом на 01.01.2019 року внесено 28882 осіб пільгових 

категорій громадян. З них 2365 ветеранів війни, які мають право на пільги 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», у тому числі 924 учасників бойових дій, 366 інвалідів війни,                        

686 учасників війни, 389 членів сім’ї загиблого (померлого ветерана війни).  

 
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам пільговим 

категоріям громадян надаються пільги на житлово-комунальні послуги та тверде 

паливо. За звітний період за надані пільгові послуги відшкодовано коштів у сумі 

23,63 млн. грн. 

За рахунок місцевого бюджету було надано пільги на проїзд 

автомобільним та залізничним транспортом окремим категоріям громадян на 

загальну суму 2,2 млн. грн. (у т.ч. 1,0 млн. грн. з бюджету м. Харківа). На послуги 

зв’язку у звітному році було виділено 211,9 тис. грн. 

У 2018 році двом жінкам  було присвоєно почесне звання України                

«Мати-героїня».  

У звітному році вдалося зберігати позитивну динаміку зростання 

заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника 

становить 7898 грн, що на 20,6 % більше, ніж за відповідний період 2017 року. 

(прожитковий мінімум для працездатної особи перевищує на 6121грн, або більше 

ніж у 5 разів). Від середньообласного рівня заробітна плата по району складає 

99,9%. 

Станом на 01.01.2019 року заборгованість  з виплати заробітної плати в 

районі відсутня. 
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Протягом  січня-грудня  2018 року на обліку  у Дергачівській районній філії 

Харківського обласного центру зайнятості перебувало 1258 безробітних громадян. 

Середній термін перебування на обліку  зменшився у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року з 4,10 до 3,74 місяців. 982 безробітних отримували 

допомогу по безробіттю, на це з Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття виділено 9537,79 тис. грн., 

середній розмір допомоги по безробіттю у грудні склав 3366,06 грн.  Рівень 

зареєстрованого безробіття збільшився у порівнянні  зі звітним періодом  

минулого року з 0,50% до 0,53%. 

Протягом 2018 року Дергачівською районною філією Харківського 

обласного центру зайнятості працевлаштовано 1390 осіб на підприємства району 

та м. Харкова, з них 723 безробітних, 158 безробітних направлено на тимчасові та 

179 на громадські роботи. Протягом звітного періоду підприємствами, установами 

та організаціями району замовлено 1946 вакантних робочих місця, 1936 з них 

укомплектовано, таким чином рівень укомплектування вакансій станом на 

01.01.2019 року становить 99,5 %. На 01.01.2019 року залишились не 

укомплектованими 7 вакансій і навантаження на одне робоче місце склало                

43 особи.  

Протягом 2018  року професійним навчанням охоплено 268 безробітних 

осіб (у   2017 році – 405 безробітних). Навчання проходило безпосередньо на 

робочих місцях, наданих роботодавцями, з якими укладені угоди на професійне 

навчання з гарантією працевлаштування та в учбових закладах м. Харкова. Рівень 

працевлаштування після навчання на кінець листопада 2018 року становить 

98,6%. 

У районі перебуває на обліку 566 учасників бойових дій, з них 10 осіб, які 

отримали інвалідність внаслідок бойових дій та 17 родин загиблих учасників 

АТО, у роботі із цією категорією громадян використовується 

мультидисциплінарний підхід з наданням комплексу соціальних послуг. 
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  Програмою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей у Дергачівському районі на 2018 рік було передбачено надання 

медичної, психологічної  та соціальної підтримки учасникам АТО, ООС та 

членам їх сімей, у тому числі надання матеріальної допомоги з районного 

бюджету, на яку у 2018 році було виділено 800,0 тис. грн., 8 членів сімей 

загиблих учасників  АТО, ООС отримали допомогу на загальну суму                   

40,0 тис. грн. та 190 учасників бойових дій АТО, ООС отримали матеріальну 

допомогу на загальну суму 389,95 тис.грн. 

На реалізацію заходів з відпочинку учасників антитерористичної операції 

та членів сімей загиблих учасників АТО у санаторіях Харківської області з 

обласного бюджету було виділено 268,0 тис. грн.,  кошти використані у 

повному обсязі, послугами з відпочинку скористалися  112 осіб. 

Протягом  звітного року членам сімей загиблих надавалась допомога           

в організації лікування, оформленні документів, соціальної та психологічної 

підтримки, допомоги в організації оздоровлення для матерів загиблих бійців. 

Станом на 01.01.2019 року особи з інвалідністю, які мешкають на території 

району, забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації у кількості 

1330 одиниць, у тому числі 30 кріслами колісними. З метою забезпечення осіб з 

інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації освоєно 2751,484грн. 

Протягом 2018 року з державного та обласного бюджетів було виділено 

1850,077 тис. грн. на оздоровлення 251 мешканців району. 

  

 

      
 

Компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування виплачено 

14 особам з інвалідністю на суму 6,012 тис. грн. 

У поточному році основними завданнями у соціальній сфері є 

забезпечення своєчасного впровадження на підприємствах, установах та 

організаціях району всіх форм власності та господарювання мінімальних 

державних гарантій в оплаті праці, сприяння створенню нових робочих місць, 

підвищення якості надання соціальних послуг. 
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Соціально-правовий захист дітей 

 

Районною державною адміністрацією здійснено комплекс заходів щодо 

соціального захисту дітей, захисту житлових та майнових прав дітей, запобігання 

дитячій бездоглядності та безпритульності, розвитку сімейних форм влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У районі мешкає 16 505 дітей. На обліку служби у справах дітей районної 

державної адміністрації станом на 1 січня 2019 року перебуває  227 дітей, в т.ч. 

161 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, та 66 дітей, 

які опинилися у складних життєвих обставинах. 

Протягом звітного року було проведено 48 рейдів «Діти вулиці», під час 

яких здійснено 157 обстежень сімей, діти з яких перебувають на обліку у 

службі у справах дітей райдержадміністрації. 

 

Рейд «Діти вулиці» 

 разом з представниками ювенальної превенції 
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Проведено Всеукраїнський рейд «Урок», під час якого здійснено 7 виїздів до 

29 населених пунктів району, перевірено стан готовності до нового навчального 

року та стан виховної роботи  у 26 навчальних закладах району. Обстежено умови 

проживання 30 сімей, в яких виховується 50 дітей. Надано адресну допомогу          

35 дітям у вигляді канцтоварів. 

 

        
 

 

До Дергачівського відділу поліції у звітному році направлено 69 клопотань 

про вжиття заходів реагування до батьків, які не виконують своїх батьківських 

обов’язків. 

До суду передано 11 позовних заяв про позбавлення батьківських прав                

13 батьків у відношенні 14 дітей. Прийнято 11 рішень про позбавлення 

батьківських прав 13 батьків у відношенні до 12 дітей. У звітному році правовий 

статус надано 28 дітям. 

Всього в сім’ях опікунів та піклувальників проживає 104 дитини-сироти та 

дитини, позбавлених батьківського піклування, з них 23 дитини проживає в сім’ях 

опікунів, піклувальників за межами району, також на території нашого району в 

сім’ях опікунів та піклувальників проживає 23 дитини-сироти та дитини, 

позбавлені батьківського піклування; до сімей опікунів, піклувальників було 

передано 10 дітей зазначеної категорії.  

У звітному  році на території району у житлових будинках, придбаних за 

рахунок коштів державної субвенції, було створено 2 дитячих будинки сімейного 

типу: дитячий будинок сімейного типу Юр’єва А.І. і  Юр’євої Н.М. в   м. Дергачі, 

в якому виховується 9 дітей  та дитячий будинок  Білослюдцевої С.А. в селі Малі 

Проходи, в якому виховується 8 дітей. 
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Всього на території району створено та функціонує 3 дитячих будинки 

сімейного типу,  в яких виховується 24 дитини, з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  

 

 
 

У районі створено та функціонує 22 прийомні сім’ї, до яких влаштовано на 

спільне проживання і виховання 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, і 4 особи з їх числа.  

На сьогодні в районі функціонує 2 сім’ї патронатних вихователів, до яких 

влаштовано 3 дитини, які опинились в складних життєвих обставинах, де діти 

будуть перебувати до вирішення їх подальшої долі. 
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Протягом останніх шести років кількість дітей, які виховуються у закладах 

інтернатного типу зменшилася (на 95,3%), якщо у 2009 році у дитячих закладах 

інтернатного типу виховувалося 82 дитини, то на сьогодні – 4 дитини. 

У 2018 році в районі було усиновлено 12 дітей, з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування, з них 11 дітей громадянами України та 1 дитина 

іноземними громадянами.  

 

 

Будівництво 

 

У 2018 році надано: 240 будівельних паспортів забудови земельних ділянок, 

447 висновків щодо погодження проектів землеустрою, 32 містобудівних умов та 

обмежень забудови земельних ділянок, 16 паспортів прив’язки тимчасових споруд 

для здійснення підприємницької діяльності. 

 Розроблено та затверджено 15 детальних планів територій за межами 

населених пунктів (на території Солоницівської, Пересічанської, 

Малоданилівської селищних, Русько-Лозівської, Безруківської сільських, 

Дергачівської міської рад) та 3 комплексних схеми розміщення тимчасових 

споруд. 

 

Детальний план території для визначення можливості розміщення на 

ній об’єкта індивідуального садівництва на території  

Малоданилівської селищної ради 
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Детальний план території для визначення можливості розміщення на 

ній об’єктів індивідуальної дачної забудови та зони відпочинку на території 

Малоданилівської селищної ради 
 

 

 
У 2018 році  введено в експлуатацію 136 житлових будинків площею   

22 206,7 кв. м, що становить 118,7 % від річного планового показника введення 

житла в експлуатацію (що на 25,4 % більше у порівнянні з 2017 роком).  

 

Динаміка введення житла в експлуатацію 
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У звітному році розроблено та затверджено районну Програму 

індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2019-2021 роки.  

 

Охорона здоров’я 

 

            Первинну медичну допомогу населенню району надають 30 структурних 

підрозділів Центру первинної медико-санітарної допомоги, з них 19 амбулаторій 

загальної практики сімейної медицини, 11 фельдшерських пунктів. 

            У січні 2018 року відбулася реорганізація шляхом перетворення КЗОЗ 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівського району»                        

у   комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Дергачівської районної ради».  

            Дергачівський  район є лідером  серед районів Харківської області за 

кількістю укладених декларацій і  займає перше рейтингове місце. На даний час 

між пацієнтами і сімейними лікарями укладено 78 тисяч декларацій – це                   

83 відсотки від загальної кількості населення.  

 

Дергачівський район є лідером Харківської області за кількістю декларацій. 

І займає перше рейтингове місце 

 

 

 
 

 

        У звітному році  оновлена матеріально-технічна база первинної медичної 

ланки: придбано медичне обладнання на суму 651 тис. грн.,  медикаментів  на 

суму 854 тис. грн. 
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         За кошти районного  бюджету  придбано автомобіль для надання медичної 

допомоги населенню на дому. 

         Проведено капітальний ремонт покрівлі в Козачолопанській амбулаторії на 

суму 990 тис. грн. та заміна вікон в Солоницівській  амбулаторії на суму 780 тис. 

грн. 

        Для проведення скринінгу туберлінодіагностики придбано туберкулін на 

суму  184 тис. грн. 

          

Вторинну медичну допомогу мешканцям району надає КЗОЗ РТМО 

«Дергачівська центральна районна лікарня», в структурі якого 12 поліклінічних 

відділень та стаціонарне відділення на 185 ліжок. 

 

Структура

КЗОЗ РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня»

 
 

У  2018  році  на  покращання  матеріально-технічної  бази  медичної  галузі 

отримано та освоєно 18 млн. 766 тис. 573 грн. 

З обласного бюджету для забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном 

виділено 2 млн. 886 тис. грн. 

На капітальні ремонти та придбання медичного обладнання  з районного 

бюджету виділено 5 млн. 887 тис. 573 грн.: 

- капітальні ремонти частини внутрішніх приміщень будівлі 

Дергачівської  поліклініки,  покрівлі будівлі патолого-анатомічного  відділення, 

частини вікон головного корпусу Вільшанської лікарні додатково виділено                    

2 млн. 670 тис. 198 грн.  
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КЗОЗ РТМО «Дергачівська ЦРЛ»
Районний бюджет – 5 млн. 887 тис. 573 грн.

• Капітальний ремонт

внутрішніх приміщень та

фасаду будівлі

Дергачівської поліклініки

• Капітальний ремонт фасаду

та заміна вікон на

енергозберігаючі в

поліклінічних відділеннях

смт Солоницівка та

Вільшани

Капітальні ремонти – 2 млн. 670 тис. 198 грн.Капітальні ремонти – 2 млн. 670 тис. 198 грн.

 
 

- для покращення матеріально-технічної бази придбано медичне 

обладнання на загальну суму 3 млн. 217 тис. 375 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           

 

 

КЗОЗ РТМО «Дергачівська ЦРЛ»
Районний бюджет – 5 млн. 887 тис. 573 грн.

• Лабораторне

обладнання для

клініко-діагностичної
лабораторії

• Флюорографічний

комплекс для

поліклінічного

відділення смт. 
Солоницівка

Придбання медичного обладнання – 3 млн. 217 тис. 375 грн.Придбання медичного обладнання – 3 млн. 217 тис. 375 грн.
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        За рахунок коштів Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва 

(GIZ) проведено капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення КЗОЗ 

РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня» на суму 9 млн. 993 тис. грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Для реалізації Урядової програми «Доступні ліки» у звітному році укладено 

угоди з 17 аптечними закладами. З державного бюджету виділена субвенція на 

відшкодування вартості ліків на загальну суму 2 млн. 320 тис. 588 грн., кошти 

відшкодовані аптечними закладами у повному обсязі. 

Пріоритетними завданнями у поточному році в галузі охорони здоров’я є 

подальше покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я 

району; проведення капітальних ремонтів стаціонарних та поліклінічних 

відділень; придбання сучасного медичного обладнання; впровадження системи 

автоматизації електронного документообігу у всіх закладах охорони здоров’я, 

модернізація існуючих та будівництво нових амбулаторій в с. Руська Лозова та             

с. Великі Проходи.  

 

Освіта 

 

Освіта району у звітному році була зорієнтована на якісну реалізацію 

основних завдань державної політики відповідно до чинного законодавства. 

Мережа освіти становить 40 закладів. Загальна кількість учнів – 8093.  

 

 

Проведено капітальний ремонт будівлі

стаціонарного відділення КЗОЗ РТМО

"Дергачівська центральна районна лікарня" 

Німецьке Товариство Міжнародного

Співробітництва (GIZ)  9993 тис.грн
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        Дошкільна освіта налічує 14 закладів, 12 ліцеїв та 3 гімназії з підрозділами 

дошкільної освіти. Кількість дітей в закладах дошкільної освіти становить - 2521 

вихованців, які виховуються в 133 групах. З квітня 2018 року у КЗ «Слатинський 

ліцей» функціонує додаткова дошкільна група на 20 місць.  

       У травні 2018 року було створено комунальний заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) комбінованого типу «Барвінок», у  листопаді  - в  КЗ «Русько-

Лозівський ліцей» відкрито дві додаткові групи на  65 місць.  

 

 

 
 

 

  З прийняттям нового Закону «Про освіту» почалася реформа початкової 

загальної освіти, впровадження Концепції «Нова українська школа». Проведено 

масштабне підвищення кваліфікації педагогічних працівників і створено 

районний проект «Неокухня - «НУШ».  
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       За результатами Державної підсумкової атестації у формі ЗНО 4 учні 

нагороджено медалями.  

        Результатом участі Дергачівського району в ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських науково-дослідницьких робіт є 12 перемог, а це ІI місце серед 

районів м. Харкова та області. У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів взяв участь 61 учень і як результат – 20 призових 

місць і 15 місце серед районів Харківської області. Для переможців проведено 

районний захід «З вірою в майбутнє» та  організовано поїздку до  Києва та Умані.  

У   районі створено 2 опорних заклади: КЗ «Дергачівський ліцей №1»                    

і   КЗ «Вільшанський ліцей» з філією «Протопопівська гімназія».  

Наша мета – забезпечити доступність і якість освіти для кожної дитини.  

       Школярі Дергачівського району стали переможцями в обласному  

літературному конкурсі ораторського мистецтва, Міжнародному конкурсі з 

української мови імені Петра Яцика.  

За результатами обласного конкурсу «Майбутнє моєї громади» 

Дергачівський район здобув 56 перемог.  
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        Заклади освіти району брали участь у проектах: «Садочок – простір дружній  

до дитини», «Вчимося жити разом», «Сприяння освіті». 

        Солоницівський  заклад дошкільної освіти «Веселі чоловічки» став 

переможцем ІХ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2018» та         

архітектурного дитячого фестивалю в номінації «Водяний світ»  у  м. Кам’янське. 

За результатами обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини у 2018 

році» ІІ місце виборола вихователь Дергачівського НВК №1 Наталія Маслій.  

Лауреатом обласного туру  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2018» став учитель фізичної культури КЗ «Дергачівський ліцей №1» Олександр 

Єрмолович. 

Значна увага у звітному році була приділена національно - патріотичному 

вихованню, зорієнтована  на реалізацію районного проекту «З Україною в серці». 

В районі проведено І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Команда-переможців КЗ «Дергачівський 

ліцей №1» взяла участь у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Джура-

Прикордонник»  у м. Львові; проведена акція «Дергачівщина вишивана».  
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 У рамках правоосвітнього проекту «Я маю право 2018»  та тижня права 

були проведені Всеукраїнський урок «Права людини», семінари на тему: 

«Скажимо боулінгу «НІ», «Дитинство без насильства», «Правова 

відповідальність». Оголошено районний конкурс «Краща організація правового 

виховання в закладах загальної середньої освіти  району». 

У межах районного профорієнтаційного проекту «Сто доріг – одна моя!» 

спільно з Дергачівською районною філією Харківського обласного центру 

зайнятості та Харківським центром професійно-технічної освіти Державної 

служби зайнятості профорієнтаційною роботою охоплено 2252 учні.  

У фізкультурно-спортивному векторі робота була сконцентрована під 

егідою «Спорт протягом життя». Більше 5-ти  тисяч учнів взяли участь у 312 

видах шкільних змагань. У фізкультурно-патріотичному фестивалі «Козацький 

гарт», «Старти надій» взяли участь понад  3-х тисяч учасників.  

У районі постійно підтримується провідний проект Федерації футболу 

України, УЄФА.  

На базі нашого району на високому організаційному рівні були проведені 

обласні змагання із семи видів спорту. Команда району взяла участь у 

Всеукраїнських спортивно-масових змаганнях серед школярів «Cool Gаmes 2018» 

у м. Києві.  

         У травні 2018 року був започаткований районний проект розвитку 

інклюзивної освіти під назвою «Без меж», в умовах якого проведено  районний 

конкурс соціальної реклами «Стань особливим – стань дружнім» та перша  

районна конференція «Інклюзивна освіта: простір без меж», районний 

батьківський форум «Толерантність без меж». Відкрито комунальну установу 

«Інклюзивно-ресурсний центр», спеціалісти якого надають психолого-педагогічну 

допомогу та консультації дітям з особливими потребами.  
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Позашкільна освіта району представлена роботою Дергачівської дитячо-

юнацької спортивної школи, в якій займаються 1255 дітей.  

Вихованці ДЮСШ зайняли I місце у 64-ому Міжнародному турнірі «Всі 

зірки карате ІКА»  у  Польщі (м. Варшава); вибороли золоту і бронзову медалі у 

змаганнях на Кубок України з Шотокан карате-до SKIF у м. Києві;                         

стали абсолютними переможцями  Чемпіонату України з «Госоку рю будо»                 

у   м. Суми. Вихованці ДЮСШ є постійними призерами Міжнародних турнірів з 

художньої гімнастики «Кришталеві булави-2018» (м. Львів), «Lili Cup» (м. 

Бєляєвка, Одеська обл.) та багато ін.  

У районі гуртковою роботою охоплено 3230 дітей.  У звітному році 

проведено 35 конкурсів різних рівнів. За результатами конкурсів ми маємо                   

15 переможців Міжнародного рівня, 14 переможців Всеукраїнського етапу та            

203 переможця обласного рівня.  

У 2018 році функціонували 23 табори з денним перебуванням для                   

3552 учнів, серед яких 139 дітей пільгових категорій. Функціонували 22 літніх 

мовних табори.  
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 Налагоджено міжнародну співпрацю, зокрема, делегація освітян 

Дергачівського району відвідала Талінський ліцей, де відбулося знайомство зі 

специфікою роботи закладу, тренінг з форматом «Світове кафе», зустріч з 

засновником громадської організації Sudost Europa Kultur (Босількою Шедліх)  

м. Берлін.  
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У 2018 році покращилася матеріально-технічна база закладів освіти. 

Завершені капітальні ремонти у Великопроходівському, Вільшанському 

Пересічанському, Русько-Лозівському ліцеях, Солоницівському ліцеї № 1; 

капітальний ремонт спортивної зали у Солоницівському ліцеї №1, 

Пересічанському ліцеї, Дергачівських ліцях  №№1,2,3 та поточний ремонт стелі    

2-го поверху; капітальні ремонти по заміні віконних блоків в Пересічанському 

ліцеї; придбання вікон в Слатинський та Дворічнокутянський ліцеї,  

«Дергачівський ліцей №3» - поточний ремонт стелі актової зали; Дергачівський 

ліцей №1 - поточний ремонт класної кімнати; Пересічанський ліцей - поточний 

ремонт системи опалення. Завершено ремонтні роботи з утеплення частини 

будівлі Дергачівського ліцею №3 та Дергачівського ліцею №1; у Русько - 

Лозівському ліцеї  проведена реконструкція окремих приміщень та спортивного 

майданчика.  

 

КЗ «Вільшанський
ліцей»

КЗ «Вільшанський
ліцей»

КЗ «Дергачівський ліцей№1»КЗ «Дергачівський ліцей№1»

КЗ «Пересічанський ліцей»КЗ «Пересічанський ліцей»КЗ «Солоницівський ліцей № 1»КЗ «Солоницівський ліцей № 1»

 

     Оновлено базу комп’ютерної техніки в навчальних закладах -  придбано                 

30 комп’ютерів та ноутбуків. 

     Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної  та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» реалізовані в повному обсязі. 
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     Пріоритетними завданнями розвитку освіти у 2019 році є створення умов 

для розвитку інноваційного, інтерактивного, конкурентного освітнього 

середовища;  забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми 

потребами для здобуття ними освіти з урахуванням індивідуальних потреб і 

можливостей, здібностей та інтересів. 

 

Культура 

 

     Мережа культури району складає 44 заклади (15 клубних закладів, 28 

бібліотек централізованої бібліотечної системи, дитяча музична школа). 

 

 
    

 

  Протягом 2018 року традиційно проводилися культурно-мистецькі заходи, 

фестивалі. Найбільші з них: Міжнародний фестиваль-конкурс виконавців 

естрадної пісні «Жива вода», відкритий фестиваль джазової музики «Українська 

JAZZ ВЕСНА», районний огляд-конкурс «Естафета культури», районний 

фестиваль «Дергачівська театральна весна»; заходи з військово-патріотичного 

виховання.  
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    Аматори Дергачівського району одержали перемогу на 25 Міжнародних,         

15 Всеукраїнських, 15 обласних конкурсах і фестивалях.  

 

       
 

    Майстри народної творчості Дергачівщини гідно представляли район на 

творчому звіті клубних закладів Харківщини «Слобожанські передзвони» та 

Всеукраїнському експопроекті «Мистецькі жнива - 2018» в м. Київ. 
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    Бібліотеки району протягом звітного року спрямовували роботу на 

впровадження у практику інноваційних технологій, соціальних проектів, таких як 

«Широкий степ», «Я маю право» та посіли призові місця у Всеукраїнських та 

обласних конкурсах: «Книгоманія - 2018», «Найкращий читач України» та ін.  

 
    Протягом звітного року  проводилася робота щодо розробки стратегії 

розвитку туризму в районі; проведено інвентаризацію пам’яток історії та 

археології, паспортизовано 175 пам'ятків археології, історії, монументального 

мистецтва.  
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    У 2018 році покращена матеріально-технічна база закладів культури району 

на загальну суму 11 млн. 817 грн. ( придбано меблі, сценічні костюми, музичні 

інструменти). 

      Проведено поточні та капітальні в районному Будинку культури, 

Токарівському, Гаврилівському, Григорівському сільських клубах; 

Козачолопанському сільському Будинку культури та ін.  

 

                   
 

 

      Пріоритетними напрямками у сфері  культури на поточний рік є відродження 

української національної культури, духовності, традицій, збереження 

збалансованої цілісної мережі закладів, ефективне використання наявних 

культурних і творчих ресурсів, оновлення туристичної складової. 

 

Молодь і спорт 

 

       У звітному році в районі успішно проведена оздоровча кампанія.                         

На оздоровлення та відпочинок дітей було виділено кошти з районного бюджету  у 

сумі 500 000 грн. 

     За підсумками оздоровчої кампанії оздоровлено та охоплено відпочинком   

95,3 % дітей від загальної кількості дітей шкільного віку, 100% дітей пільгових 

категорій. 

     Протягом 2018 року спортсмени району взяли участь у змаганнях з різних 

видів спорту.  

       За 2018 рік було зроблено потужний крок у розвиток спортивної 

інфраструктури  Дергачівського району. 29 вересня відбулося урочисте відкриття 

спортивного комплексу «Авангард» після реконструкції – найбільшого та 

найсучаснішого стадіону району за участю  Президента України.  
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  Розпочато будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на території 

Дергачівського ліцею №2. 

   Завдяки розвитку спортивної інфраструктури  спортсмени району отримали 

змогу проводити більш активні  та якісні тренування і це звичайно покращило 

рівень участі наших спортсменів у  змаганнях різних рівнів. 

   У жовтні 2018 року за підтримки голови Харківської обласної державної 

адміністрації Юлії Світличної до Дня захисника України та Дня Українського 

козацтва відбувся Всеукраїнський турнір «Богатирі Слобожанщини», - вперше 

змагання такого рівня приймав наш район. 
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        У листопаді 2018 року на чемпіонаті Європи з гирьового спорту у 

Португальському місті Порто отримала  перемогу наша спортсменка Ольга 

Масловець. 

        Дергачівський  район  пишається нашою спортсменкою Шишковою Оксаною 

– переможницею  зимових Параолімпійських ігор у Ванкувері, Сочі, та 

Пхьончхані. За спортивні досягнення  Шишковій Оксані присвоєно звання 

«Почесний громадянин Дергачівського району».  

         На території Дергачівського району за підтримки голови Харківської 

обласної державної адміністрації Юлії Світличної постійно проводяться 

Чемпіонати України з автомобільних перегонів та кантрі – кросу.  

 

                                      
 

         Наші спортсмени  достойно представляють Дергачівський район на 

змаганнях різного рівня. 

 

Оборонна та мобілізаційна робота 

 

У звітному році в районі на належному рівні організовано проведені чергові 

призови  громадян України на строкову військову службу, що свідчить 100% 

виконання планового завдання (планове завдання на квітень-травень - 43 чоловік, 

на жовтень-листопад - 50 чоловік, призвано 93.) 

Районною державною адміністрацією спільно з Дергачівським районним 

військовим комісаріатом вживаються відповідні заходи з виконання завдань з 

відбору громадян на військову службу за контрактом.  

Забезпечено 100% виконання планового завдання. Призвано 93 чоловіка;    

60 громадян підписали контракт. 
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З метою підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони до 

виконання завдань територіальної оборони в особливий період у звітному році  

була розроблена та затверджена Програма «Територіальна оборона». 

Протягом минулого року проведено 24 тактично-практичних занять з 

бійцями підрозділу оборони Дергачівського району та  6 практично-показових 

занять.  

 На території Дергачівського району було організовано та проведено 

навчальні збори з приписним складом територіальної оборони.  
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Об’єднання територіальних громад 

 

У  районі діє  Малоданилівська об’єднана територіальна громада. З 

набуттям повноважень спільний бюджет громади збільшився у 2,5 рази, власні 

надходження у 1,9 рази. 

 До бюджету територіальної громади крім доходів  зараховується 60% 

податку на доходи фізичних осіб.  

Крім того, бюджет отримує базову дотацію, освітню та медичну субвенцію. 

На розвиток інфраструктури громади надійшло субвенції з державного бюджету  

у сумі  1 млн. 927 тис. грн., з обласного бюджету – 4 млн. 200 тис. грн.    
 

 

Капітально відремонтовані вулиці: Пушкінська в селі Караван                                                            

та Курортна в смт Мала Данилівка 
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Утеплено фасади будівель: 

 

-   амбулаторія в смт Мала Данилівка 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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                         ОСББ «Наша мрія» в с. Черкаська Лозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облаштовано джерело по пров. Водобудний, смт Мала Данилівка 
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Відремонтовано їдальню в Малоданилівському ліцею 

 

               
 

Відремонтовано спортивну залу Черкаськолозівського ліцею 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено благоустрій території КЗ «Ліснянський заклад дошкільної освіти                             

(ясла - садок) комбінованого типу «Барвінок» 
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Важливим кроком у формуванні позитивного інвестиційного іміджу 

об’єднаної громади стало приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів». 

Метою європейської ініціативи є скоротити до 2030 року викиди СО2 

щонайменше на 40%  шляхом підвищення енергоефективності та використання 

поновлюваних джерел енергії, підвищити стійкість міст шляхом адаптації до 

зміни клімату, розширити співпрацю між місцевими та регіональними органами 

влади для забезпечення громадян безпечними, стійкими та фінансово доступними 

джерелами енергії. 

 

Надання адміністративних послуг 

 

Центром надання адміністративних послуг, що діє при Дергачівській 

районній державній адміністрації, забезпечується якісне надання 

адміністративних послуг громадянам. Всього доступно 59 послуг, 14 з яких було 

запроваджено у 2018 році. 

У звітному році до Центру надання адміністративних послуг звернулось           

21 737 заявників, що більше за аналогічний показник 2017 року на 5 453 звернень. 

Загальна кількість наданих послуг у 2018 році склала 15 737. 

 

 

Організаційна діяльність 

 

Реалізація державної кадрової політики в районній державній адміністрації 

здійснювалася на виконання завдань реформи державного управління та 

державної служби, у відповідності до вимог законів України «Про державну 

службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації» та 

інших законодавчих і нормативних актів.  

Значна увага приділена забезпеченню районної державної адміністрації 

високопрофесійними державними службовцями, здатними сприймати зміни, 

спроможними їх впроваджувати, надавати якісні послуги громадянам, бути 

відкритими до співпраці, сумлінно служити державі, постійно вдосконалюватися 

та працювати над підвищенням рівня своєї професійної компетентності.  

    Структура районної державної адміністрації складається з апарату та              

12 самостійних структурних підрозділів. Гранична чисельність працівників 

затверджена у кількості 150 штатних одиниць, з яких передбачено 138 посад 

державної служби. Фактично працюють на посадах державної служби 124 особи, 

станом на 1 січня 2019 року вакантними залишалися 14 посад державної служби. 

       Протягом 2018 року в апараті та структурних підрозділах районної 

державної адміністрації було проведено конкурси на зайняття 34 вакантних посад 

державної служби, з них: 9 посад категорії «Б» і 25 посад категорії «В». Усього у 

звітному році призначено на посади державної служби 28 осіб.  
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Аналіз якісного складу державних службовців районної державної 

адміністрації станом 1 січня 2019 року показав, що в районній державній 

адміністрації 100% (124 особи) державних службовців мають вищу освіту, серед 

працюючих - 11 магістрів державного управління та 13 магістрів державної 

служби, навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра державного 

управління 4 особи. Здійснюється системне підвищення кваліфікації державних 

службовців та їх професійне навчання: у звітному році підвищили кваліфікацію 

35,5% державних службовців (44 особи).    

 За результатами проведеного у жовтні – листопаді 2018 року оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців районної державної 

адміністрації зі 101 державного службовця, які підлягали оцінюванню,                        

63 державні службовці отримали оцінку «відмінна», 38 державних службовців 

отримали оцінку «позитивна». У грудні 2018 року усіма державними 

службовцями були розроблені завдання та ключові показники результативності, 

ефективності та якості службової діяльності та індивідуальні програми 

підвищення рівня професійної компетентності на 2019 рік. 

Зважаючи на наявний кадровий потенціал, районна державна адміністрація 

спроможна виконувати повноваження, передбачені діючим законодавством. 

    

Інформаційна діяльність 

 

Інформаційна політика  районної державної адміністрації направлена на 

задоволення потреб жителів району, висвітлення інформації про діяльність 

районної державної адміністрації. 

Треба зазначити, що робота районної державної адміністрації проводиться 

відкрито та гласно.  

З метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою 

діяльність, районною державною адміністрацією здійснюється висвітлення 

основних подій та заходів, які проводяться в районі, на офіційному веб-сайті 

Дергачівської районної державної адміністрації, у соціальній мережі «Facebook» 

та  на сторінках газети «Вісник Дергачівщини».  

 

        Підсумовуючи викладене, хочу наголосити, що виконання завдань  - це 

результат скоординованої та ефективної співпраці та взаємодії районної 

державної адміністрації з районною, місцевими радами, депутатами всіх рівнів, 

керівниками підприємств, організацій та установ району. 

 

 

 


