
 
 

 Публічний звіт  

діяльності Нововодолазької районної державної адміністрації   

за 2018 рік 

У відповідності до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», діючи на засадах  законності, 

пріоритетності прав людини, Нововодолазька районна державна адміністрація в 

межах своїх повноважень протягом 2018 року здійснювала виконавчу владу на 

території району, а також реалізувала повноваження, делеговані їй районною 

радою.  

Робота районної державної адміністрації протягом року була направлена в 

першу чергу на реалізацію завдань щодо сталого економічного зростання, 

поліпшення життєвого рівня населення, покращання соціального захисту його 

найменш забезпечених верств. 

Виконання основних та делегованих повноважень за 2018 рік районною 

державною адміністрацією та її структурних підрозділів проводилось за 

наступними  напрямками: 
   

Бюджет 

В 2018 році ресурс місцевих бюджетів значно збільшився за рахунок 

рентної плати за користування надрами, що дало змогу спрямувати видатки на 

розвиток територіальних громад району. 

До бюджету району з урахуванням субвенцій  з державного бюджету за  

2018 рік надійшло коштів 356 731,1 тис. грн., або 103,6% до затвердженого 

плану (план – 344 234,7 тис. грн.), до аналогічного періоду минулого року 

надходження зменшилися на 2 948,3 тис. грн., (факт 2017 року – 359 679,4 тис. 

грн.). 

Планові показники по доходах загального фонду без урахування 

трансфертів за 2018 рік виконані  на 111,6 % (план –115 326,5 тис. грн., факт – 

128 710,3 тис. грн.), до аналогічного періоду минулого року надходження 

збільшилися на 14 905,0 тис. грн., або 13,1 % (факт 2017 року – 113 805,3 тис. 

грн.).   

 Основними джерелами надходжень є: 

 податок  на доходи фізичних осіб (КФКД 11010000) при плані 28 223,8 

тис.грн. виконання складає 30 509,3 тис.грн., або 108,1 %. Порівняно до 

минулого року фактичні надходження зменшились на 26 388,6 тис.грн. (факт 

2017 року – 56 897,9 тис.грн.). Основною причиною перевиконання є 

попередня сплата згідно поданих декларацій; найбільші суми рахуються по: 

ФОП Дьолог Олександру Михайловичу  - 49,4 тис.грн. та ФОП Сургай 

Володимиру Михайловичу -  18,5 тис.грн.; 

 рентна плата за користування надрами (КФКД 13030000) при плані 

59 793,9 тис.грн. виконання складає 69 349,1 тис.грн., або 116,0 %; 

 податок на нерухоме майно (КФКД 18010100-18010400) при плані 1 463,2 

тис.грн. виконання складає 1 394,1 тис.грн., або 95,3 %. Порівняно до 

минулого року фактичні надходження зменшились на 2 329,4 тис.грн. (факт 
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2017 року – 3 723,5 тис.грн.). Невиконання даного податку пов’язане з тим, 

що рахується недоїмка по Гамову Андрію Вікторовичу – 5,9 тис.грн. та 

Кофановій Любові Миколаївні – 4,5 тис.грн.; 

 плата за землю (КФКД 18010500-18010900) при плані 10 609,4 тис.грн. 

виконання складає 11 076,0 тис.грн., або 104,4 %. Порівняно до минулого 

року фактичні надходження зменшились на 12 535,7 тис.грн. (факт 2017 року 

– 23 611,7 тис.грн.). Перевиконання даного податку пов’язане з переплатою 

по ТОВ «Агроінвест Холдинг» - 227,0 тис.грн. та по ПАОП «Зоря» - 210,9 

тис.грн.;  

 єдиний податок (КФКД 18050000) при плані 13 018,6 тис.грн. виконання 

складає 14 003,1 тис.грн., або 107,6 %. Порівняно до минулого року фактичні 

надходження зменшились на 8 319,9 тис.грн. (факт 2017 року – 22 323,0 

тис.грн.). Перевиконання пов’язане з попередньою сплатою по ТОВ СП 

«Мелихівське» - 63,4 тис.грн., ТОВ «Агроінвест Холдинг Охоче» - 250,1 

тис.грн. та по ТОВ «Агроінвест Холдинг» - 200,5 тис.грн.; 

 надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном (КФКД 22080000) при плані 

703,0 тис.грн. виконання складає 719,4 тис.грн., або 102,3 %. Порівняно до 

минулого року фактичні надходження збільшились на 335,4 тис.грн., або 87,3 

% (факт 2017 року – 384,0 тис.грн.) внаслідок укладання нових договорів 

оренди по орендованих об’єктах; 

Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету виконана на 

295 703,7 тис. грн., що на 44882,6 тис. грн. або  на 13,2% менше проти 2017 

року, на 57 975,3 тис. грн. або на 24,4%  більше проти 2016 року, та на 117 911,4 

тис. грн. або на 66,3%  більше проти 2015 року 

Основну частку в зведеному бюджеті Нововодолазького району становить 

районний бюджет – 85,7% від загального виконання. Структура районного 

бюджету за доходами і видатками наступна: 

177 792,3

237 728,4

340 586,3

295 703,7

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Виконання бюджету,

тис. грн.
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Основним напрямом видатків як районного бюджету, так і зведеного 

бюджету району є соціальний захист та соціальне забезпечення. Видатки на 

дану галузь склали 126 929,5 тис. грн., що на 7 968,1 тис. грн. або на 5,9% 

менше проти 2017 року, на 31629,6 тис. грн. або на 33,2% більше проти 2016 

року, та на 67212,2 тис. грн. або на 112,6% більше проти 2015 року. 

59 717,3

95 299,9

134 897,6 126 929,5

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Видатки на 
соціальний захист 

та соціальне 
забезпечення, тис. 
грн.

 Завдяки ініціативі та ефективній роботі структурних підрозділів районної 

державної адміністрації, за підтримки Харківської обласної державної 

адміністрації,  в 2018 році  за рахунок обласного та державного бюджету по 

зведеному бюджету району на  видатки спрямовано 18 632,9 тис. грн., що на              

10 422,5 тис. грн., або на 126,9 % більше, ніж було виділено у 2017 році, та на                

11 907,3 тис.грн. або в 2,8 разів більше, ніж у 2016 році. 

1 310,0

6 725,6
8 210,4

18 632,9

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Видатки розвитку з 
обласного та 

державного 
бюджету, тис. грн.

 Вказані кошти дали змогу провести капітальний ремонт  із заміною вікон 

та дверей на металопластикові в лікувальному корпусі терапевтичного (662,8 

тис. грн..), пологового (431,4 тис. грн.), поліклінічного (1 496,3 тис. грн.) 

відділень комунального закладу охорони здоров'я "Нововодолазька центральна 

районна лікарня" по вул. Пушкіна, 16 в смт Нова Водолага Нововодолазького 
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району Харківської області,  капітальний ремонт палати та санітарного вузла 

неврологічного відділення КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ» («Разом в майбутнє») 

(149,9 тис. грн.), капітальний ремонт нежитлової будівлі (хірургічного 

відділення) комунального закладу охорони здоров'я "Нововодолазька 

центральна районна лікарня" Нововодолазької районної ради Харківської 

області по вул. Пушкіна, 16 в смт Нова Водолага Нововодолазького району 

Харківської області (5 101,0 тис. грн.), проводити пільгове зубопротезування 

(29,8 тис. грн.),  здійснювати відшкодування вартості препарату «Інсулін» 

(846,6 тис. грн.), проводити санаторно-курортне лікування пільгових категорій 

населення (860,3 тис. грн.), виплатити грошову  компенсацію за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 

пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 

житлових умов (1710,9 тис. грн.), реалізувати загальнодержавну програму 

«Доступні ліки» (745,6 тис. грн.), оснастити загальноосвітні навчальні заклади 

обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних 

кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики  та іншим навчальним 

обладнанням (шкільні дошки, шкільні меблі) (обласна програма розвитку 

освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки) (953,5 тис. 

грн.), провести видатки для створення інклюзивно-ресурсних центрів, у 

закладах загальної середньої освіти – ресурсних кімнат та медіатек (обласна 

програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 

роки)  (340,0 тис. грн.), провести капітальний ремонт котельні ІІ 

Старовірівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад) с.Старовірівка Нововодолазького 

району (разом в майбутнє) (140,0 тис. грн.), придбати персональні 

комп’ютери/ноутбуки та техніку для друкування, копіювання, сканування та 

ламінування з витратними матеріалами для початкової школи (210,0 тис. грн.), 

придбати обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної 

середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (у тому числі 

придбання електронних фліпчартів та мобільних стендів до них для шкіл з 

навчання румунською та угорською мовами) (311,4 тис. грн.), провести видатки 

на підтримку осіб з особливими освітніми потребами (120,6 тис. грн.), закупити 

дидактичні матеріали, сучасні меблі, комп`ютерне обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових класів "Нової української школи" 

(бюджет розвитку) (588,3 тис. грн.), провести ремонт доріг на території району 

- с. Просяне, вул. Миру (198,0 тис. грн.), капітальний ремонт автодороги по вул. 

1 Травня в с. Ватутіне (814,0 тис. грн.), ремонт дороги с. Рокитне, вул. 

Центральна (196,6 тис. грн.), с. Парасковія, вул. Перемоги (199,5 тис. грн.), с. 

Слобожанське, вул. Центральна (200,0 тис. грн.) та Центральний в’їзд (200,0 
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тис. грн.), провести капітальний ремонт мережі вуличного освітлення с. 

Просяне (298,5 тис. грн.), с. Ватутіне (199,8 тис. грн.), с. Червона Поляна             

(200,0 тис. грн.), с. Охоче (90,6 тис. грн.), провести капітальний ремонт 

сільського клубу в селі Старовірівка Нововодолазького району Харківської 

області вул. Победи, 5 (438,0 тис. грн.), утеплення стін будівлі молодшої групи 

та заходи по енергозбереженню Ватутінського ДНЗ («Разом в майбутнє»)     

(138,5 тис. грн.), капітальний ремонт системи теплопостачання будівлі будинку 

культури в с.Рокитне Нововодолазького району («Разом в майбутнє»)                  

(149,5 тис. грн.), облаштувати та благоустроїти  парк в с. Мелихівка                       

(99,8 тис. грн.), підключити до системи електропостачання та електроопалення 

клубний заклад Станичненської с/р (150,0 тис. грн.), придбати житло для дітей-

сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

(369,4 тис. грн.). 

            

                                       Сільське господарство 

Загальний обсяг валової продукції сільського господарства (в порівняних 

цінах 2010 року) за 2018 рік склав 461360,28  тис. грн., що на 8,8% більше 

минулого року. По продукції  тваринництва  виробництво валової продукції 

склало 122478,76 тис. грн., що складає 112,3% до минулого року, по 

рослинництву – 338881,52 тис. грн. (107,6% до  минулого року).  

По  всіх категоріях господарств  району було обмолочено  23308 га ранніх 

зернових та зернобобових культур, намолочено 91325 тонн зерна, при середній  

урожайності по району  39,2 ц/га.  

По  всіх категоріях господарств  всього обмолочено   зернових  та 

зернобобових культур – 36898 га, намолочено  185595 тонн зерна, при середній  

урожайності по району – 50,3 ц/га (у 2017 р.- 52,9 ц/га), або – 2,6 ц/га до 

минулого року. 

 Пізніх зернових культур обмолочено 18584,26 га, намолочено  93902 тонн 

зерна, при середній  урожайності по району – 50,5 ц/га  (у 2017 р –73,7 ц/га), 

або – 23,2 ц/га до минулого року.  

Сільськогосподарські підприємства району здійснюють технічне і 

технологічне переоснащення виробництва, укріплення своєї матеріально-

технічної бази. За січень-грудень 2018 року придбано 40 одиниць 

сільськогосподарської техніки на 87166 тис. грн. (2017 рік – 41 одиниць техніки 

на загальну суму 85 924 тис. грн.). 

Середній розмір плати за оренду земельних часток (паїв) по району склав 

8,6% від вартості орендованих земельних ділянок.  Сума орендної плати згідно 

договорів оренди землі за 2018 рік складає 121303,82 тис. грн. Сплачено 

орендної плати  120865,14 тис. грн., що складає 99,6 %, в тому числі видано 

зерном на загальну суму  9289,16 тис. грн., грошовими коштами 110517,08 тис. 

грн., надано послуг на суму 44,8 тис. грн.      

Станом на 01 січня 2019 року в сільськогосподарських підприємствах  

району нараховується 2872 голови великої рогатої худоби. До минулого року 
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цей показник збільшився на 134 голови  або  на 5 %. Поголів’я корів налічує 

1148 голови, до минулого року цей показник збільшився на 53 голови.  

 До аналогічного періоду минулого року чисельність поголів’я свиней 

зросла на 2827 голови  або на 26 % і становить 13896 голів. Птиці 

нараховується  491,99 голів (+43,34 голови до аналогічного періоду минулого 

року), овець – 505 голів, що на 165 голів або на 49 %більше ніж в минулому 

році, коней – 3 голови. 

Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено  м`яса               

7307 тн., що на 723 тн. більше ніж у минулому році, реалізовано – 6711 тн.,  що 

на 164 тн. більше  минулого року.  

Молока вироблено – 4846 тн., що на 529 тн. більше 2017 року, середній 

надій молока на одну корову по середньому поголів’ю складає 5445 кг, що на 

12 % більше ніж у минулому році.  

Яєць вироблено – 72963,47 тис. шт., що становить 113 % до минулого 

року, одержано яєць на одну курку-несучку – 349 шт. (110% до минулого року).  

 На даний час в господарствах району, на виконання Програми розвитку 

тваринництва, ведуться реконструкції та будівництво тваринницьких 

приміщень. В ПП «Агрофірма Світанок» ведеться реконструкція  приміщень 

свинокомплексу проектною потужністю 30,8 тис.голів свиней в рік 

кошторисною вартістю 48 млн грн., відсоток готовності – 76 %. 

 

                                            Промисловість 

Районна державна адміністраціє всебічно підтримує розвиток 

промислових підприємств району. Слід зазначити, що Нововодолазький район є 

одним із провідних промислових районів області і за обсягом реалізованої 

промислової продукції за січень–листопад 2018 року посів 5 місце. За 

статистичними даними у січні–листопаді 2018 р. підприємствами 

Нововодолазького району реалізовано промислової продукції на                          

5074,1 млн.грн, що складає 3,0% від загального обсягу реалізації по Харківській 

області,  та на 24,4% більше минулого року. 

Темп росту  реалізації промислової продукції по ПАТ «Нововодолазький 

молокозавод» становить 590% до минулого року,  по ТОВ «МК РІАЛ» –  

189,7%,  по  ПрАТ «Новоселівський  ГЗК» – 120,3%, ТОВ «Харківабразив» –

151,0%, ТОВ «Нововодолазький абразивний завод» – 104,6%. Зменшило обсяг 

реалізації ТОВ «Нововодолажський МЖК» на 20,6%. Не здійснювало з початку 

2018 року діяльність ТОВ ПФ «Данко Декор». 

За статистичними даними за січень–листопад 2018 року промисловими 

підприємствами експортовано товарів на суму 9 209,8  тис. дол. США (99,7% до 

минулого року); імпортовано  товарів на загальну суму  3 214,0 тис. дол. США 

(90,4% до минулого року) 

Сальдо  (різниця між експортом та імпортом)  склало 5995,8 тис. дол. 

США. (105,5% до 2017 року). 
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Транспорт, зв`язок та інформаційні технології 

 

Районною державною адміністрацією ведеться робота по охопленню 

населення району транспортним сполученням. Автобусним транспортним 

сполученням охоплено 40 сільських населених пунктів району  або  69%. 

У січні-листопаді поточного року вантажообіг підприємств автомобільного 

транспорту району становив 20,5 млн.ткм, або 77,7% від обсягу  

2017 року. Підприємствами транспорту перевезено 93,8 тис.т вантажів, або 

59,5% від  обсягу минулого року.  

Послугами автомобільного транспорту скористалися 93,9 тис. пасажирів, 

виконано 3,6  млн.пас.км пасажирообороту, що відповідно на 3,4% та на 18,2% 

більше рівня 2017 року.  

Станом на 01.01.2019 поштові послуги надає 20 відділень поштового 

зв`язку, що входять до складу Центру поштового зв`язку № 4 (м. Красноград), в 

т.ч.: 19 – стаціонарних та 1 – пересувне. 

Доходи від послуг поштового зв`язку склали 5 910,9 тис. грн., що на 1% 

більше минулого року. Підвищення доходів відбулось виключно за рахунок 

збільшення тарифів. 

В межах районної програми «Соціальна турбота», за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, згідно ст. 91 Бюджетного кодексу України, з 

підприємствами, що надають послуги з пільгового проїзду в автомобільному та 

залізничному транспорті, а також послуги зв’язку, укладено відповідні 

договори та проведено відшкодування втрат від наданих послуг на загальну 

суму 786,6 тис.грн., в т.ч.: 

 з пільгового проїзду в автомобільному транспорті в сумі 379,1 тис.грн.; 

 з пільгового проїзду в залізничному транспорті в сумі 228,8 тис.грн.; 

 з послуг зв’язку в сумі 178,7 тис.грн.  

 

                                       Інвестиційна діяльність 

Шість проектів районної ради та сільських рад району на загальну суму 

1692,3 тис.грн. стали  переможцями обласного конкурсу міні-проектів «Разом в 

майбутнє», в результаті чого освоєно: з обласного бюджету  839,0 тис.грн., з 

районного бюджету – 626,4 тис. грн., з бюджетів сільських та селищних рад – 

141,5 тис. грн., залучено коштів мешканців громад – 85,3 тис. грн. 

В  районі постійно проводиться робота з пошуку та залучення інвестицій, 

міжнародної технічної допомоги, для залучення іноземних інвесторів, розвитку 

інфраструктури, інвестиційної діяльності для забезпечення сталого 

економічного зростання та підвищення життєвого рівня населення району.  

Для залучення іноземних інвесторів, розвитку інфраструктури 

інвестиційної діяльності для забезпечення сталого економічного зростання та 

підвищення життєвого рівня населення району, районною державною 

адміністрацією систематично проводиться активна робота, а саме: 

щоквартально до Департаменту економіки та міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації надаються інвестиційні 
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пропозиції промислових підприємств;  на сайті районної державної 

адміністрації та в соціальній мережі Facebook  розміщується інформація про 

актуальні гранти, стипендії, проекти та програми згідно даних Департаменту з 

підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної 

адміністрації. 

В 2018 році було подано 4 пропозиції на участь у конкурсному відборі 

інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального  розвитку у 2019 році по наступним 

проектам: «Придбання автотранспорту, обладнаного рентгенівським 

діагностичним комплексом, для  закладів загальної практики сімейної 

медицини Нововодолазького району», «Створення умов  для забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти (придбання шкільного автобуса для 

Охоченської ЗОШ І-ІІІ ступенів Нововодолазької районної ради Харківської 

області)», «Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна в с. 

Слобожанське Нововодолазького району Харківської області», «Капітальний 

ремонт нежитлової будівлі (пологового відділення) комунального закладу 

охорони здоров`я «Нововодолазька центральна районна лікарня» 

Нововодолазької районної ради харківської області  по вул. Пушкіна, 16 в смт 

Нова Водолага Нововодолазького району Харківської області» на загальну суму                              

18309,8 тис. грн.,  

У червні 2018 року був підписаний Меморандум та Договір про 

співробітництво між Нововодолазькою районною державною адміністрацією 

Харківської області та громадською організацією «Союз працівників сфери 

безпеки». 

 

                               Житлово-комунальне господарство 

Житлово-комунальне господарство - галузь, яка забезпечує населення та 

підприємства району необхідними житлово-комунальними послугами та 

суттєво впливає на економіку району. Саме тому робота підприємств  житлово-

комунального господарства знаходилась на постійному контролі в районній 

державній адміністрації.  

В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2018/2019 років 

проведені: 

- підготовка мереж теплопостачання (технічно підготовлено 15 котелень, 

проведено ремонтні роботи 4,34 км теплових мереж) на суму 269,0 тис. грн. 

(кошти підприємства); 

- ремонт глибинних насосів по Старовірівській сільській раді на суму               

22,8 тис.грн.( за рахунок місцевого бюджету); 

- роботи по поточному ремонту водовідведення в с. Липкуватівка на суму 

80,0 тис. грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету проведені капітальні ремонти 

мережі вуличного освітлення населених пунктів району на суму 789,0 тис.грн. в 

с. Просяне, с. Ватутіне, с. Охоче, с. Червона Поляна. 



10 
 

 
 

За кошти місцевих бюджетів проведено ремонт вуличного освітлення на 

суму 1088,5 тис. грн., в тому числі: Ватутінською сільською радою на суму 

332,5 тис.грн.,  Охоченською сільською радою – 206,9 тис.грн.,  

Станичненською сільською радою – 120,2 тис.грн.,  Старовірівською сільською 

радою –  428,9 тис.грн.  

Змонтовано нові мережі вуличного освітлення по Старовірівській сільській 

раді на суму 358,2 тис. грн.  

За рахунок коштів  субвенції державного бюджету обласному бюджету 

проведено капітальний та поточний ремонти вулично-шляхової мережі 

комунальної власності на суму 1813,6 тис. грн., в т.ч.  капітальний ремонт 

автодороги по вул. 1 Травня в с. Ватутіне на суму 814,0 тис.грн, поточний 

ремонт вулично-шляхової мережі комунальної власності  по вул. Миру в с. 

Просяне на суму 199,9 тис.грн., поточний ремонт вулично-шляхової мережі 

комунальної власності  по вул. Центральній в с.Рокитне на суму 199,9 тис.грн.,  

поточний ремонт вулично-шляхової мережі комунальної власності                           

с. Слобожанське по вул. Центральній та вул. Центральний в’їзд на суму                

399,9 тис.грн., поточний ремонт вулично-шляхової мережі комунальної 

власності  в с. Парасковія по вул. Перемоги на суму 199,9 тис.грн.; 

За рахунок коштів обласного бюджету проведено поточний ремонт доріг 

загального користування місцевого значення на суму 11 417,6 тис.грн.: під’їзд 

до с. Просяне (окремими ділянками) на суму 1 684,0 тис.грн.,  під’їзд до с. 

Новоселівка (окремими ділянками) на суму 5 100,0 тис.грн., від автодороги 

Нова Водолага-Сосонівка-Караван до автодороги Палатки-Старовірівка 

(окремими ділянками) на суму 4 633,6 тис.грн. 

Проведено капітальний, поточний  та середній ремонти вулично-шляхової 

мережі комунальної власності району на суму 6 109,3 тис.грн., в т.ч. за рахунок 

районного бюджету на суму 1 658,9 тис.грн. 

У районі функціонує 15 котелень з них 4 модульні, що здійснюють 

централізоване теплопостачання району, які обслуговують   ТОВ «Укр-тепло», 

«Тепло-екоплюс», «Стандарт-тепло», «Тепло-край», «Тепло-грант». 

 Всі котельні працюють на альтернативних видах палива. 

З метою покращення якості питного водопостачання населених пунктів 

району була проведена реконструкція свердловини для водопостачання                      

с. Старовірівка Нововодолазького району Харківської області на суму                   

574,7 тис. грн., в тому числі за рахунок районного бюджету – 300,0 тис.грн.  

В грудні розпочато реконструкцію водонапірної башти Рожновського по 

вул. Нова, 3 для господарсько-питного водопостачання південної частини               

с. Ватутіне Нововодолазького району Харківської області вартістю                     

1 484,0 тис.грн. на умовах співфінансування з районного бюджету в розмірі 

560,0 тис.грн. 

Ватутінською сільською радою в 2018 році  процедуру відкритих торгів по 

будівництву водопровідної мережі по вул. Армійська, вул. Жарікова, вул. 1 

Травня, вул. Станційна та водонапірної башти Рожновського в с. Ватутіне 
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Нововодолазького району Харківської області вартістю 10 072,3 тис.грн. 

Роботи з будівництва проводитимуться в 2019 році. 

 

Зайнятість населення та ринок праці 

Нововодолазькою районною філією Харківського обласного центру 

зайнятості в 2018 році надано 9482 послуги.  

За сприянням центру зайнятості  працевлаштовано  770 осіб. 

Профорієнтаційними послугами скористалися 5564 осіб, що на 13,5% 

більше минулого року. 

Протягом 2018 року участь в громадських та інших роботах тимчасового 

характеру взяло 133 особи. Використано на організацію громадських та інших 

робіт тимчасового характеру 403,4 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів 

місцевих бюджетів – 216,2 тис.грн., за рахунок коштів Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття – 187,2 тис.грн. 

Офіційний рівень безробіття станом на 01.01.2019 року становить 1,64% та 

збільшився порівняно з 2017 роком на 0,3% (2017 рік – 1,34%).  

Виконавчими комітетами сільських та селищних рад затверджені переліки 

видів громадських робіт, які будуть задовольняти суспільні потреби, матимуть 

економічну та соціальну користь для району. В тому числі, до переліків 

включені роботи з надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали 

чи є учасниками АТО та зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту. 

 

Грошові доходи населення та заробітна плата 

 

Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації щомісячно проводиться аналіз стану оплати праці та погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати. 

Проведено моніторинг на 129 підприємствах, організаціях, установах району з 

питань дотримання законодавства про працю та обстеження стану впровадження 

мінімальної заробітної плати. 

Станом на 01.01.2019 року заборгованість з виплати заробітної плати  на 

підприємствах, організаціях, установах району відсутня. 

Реалізується комплекс організаційних заходів з метою зростання рівня 

середньої заробітної плати. З метою зростання рівня середньої заробітної плати 

в районі реалізується комплекс організаційних заходів. Згідно даних 

проведеного моніторингу середньомісячний розмір заробітної плати 

працюючих району за січень-жовтень 2018 року становить 6956,79 грн., що на 

1425,9 грн. більше за відповідний період минулого року. Темп зростання 

середньої заробітної плати становить 125,8 %.  
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Моніторингом щодо своєчасного введення державних соціальних 

стандартів в оплаті праці охоплено 129 підприємства, установ та організацій 

району.  

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо недопущення 

використання роботодавцями праці найманих працівників без офіційного 

оформлення трудових відносин. Упродовж 2018 року за участю 167 

роботодавців та 255 громадян проведено 99 семінарів та круглих столів, на яких 

розглядались питання щодо реалізації законодавства з питань оплати праці, 

легалізації робочих місць та доходів.  

З початку року зареєстровано та перевірено зміст 27 колективних 

договорів та 39 доповнень до раніше укладених договорів відповідно вимог 

ст.13 КЗпП України. На підприємствах, організаціях та установах району діє 

145 колективних договорів.  

Щоквартально проводиться моніторинг з питань дотримання вимог 

законодавства з охорони праці на 46 підприємствах, установах району.   

 

Розвиток малого та середнього бізнесу 

 

Станом 01.01.2019 в районі здійснюють діяльність 1676 суб’єктів 

підприємницької діяльності, із них 476 юридичних осіб, 1200 фізичних осіб.  В 

порівнянні за аналогічний період минулого року кількість суб’єктів 

підприємницької діяльності зросла на 7 %. (Станом 01.01.2018 в районі 

здійснювало діяльність 1607 суб’єктів підприємницької діяльності, із них 486 

юридичних осіб, 1121 фізичних осіб).  

З початку року зареєструвалося 245 суб’єктів підприємницької діяльності, 

з них: 218 фізичних  осіб та 27 юридичних осіб. 

За 10 місяців 2018 року в районі створено 480 нових робочих місць, в тому 

числі у  фізичних осіб – підприємців – 266 робочих місць, для найманих 

працівників юридичних осіб – 214 робочих місць. Зазначений показник складає 

192,0 % від доведеного плану на 2018 рік. 

Середньоспискова чисельність працівників на малих підприємствах за 

січень – жовтень 2018 року складає 997 чоловік. Середньомісячна заробітна 

плата працівників на підприємствах малого бізнесу за січень - жовтень           

2018 року складає 5963,35 грн. 

Працює з суб’єктами підприємницької діяльності Нововодолазька районна 

філія Харківського обласного  центру зайнятості. 

Протягом січня - грудня 2018 року було проведено 473 семінари та 

групових заходів з різних тематик. В заходах приймали участь роботодавці з 

залученням соціальних партнерів: управління праці та соціального захисту 

населення, представників пенсійного фонду, Нововодолазького бюро правової 

допомоги. Проведено 2 семінари для осіб, які бажають відкрити власну справу 

семінар «Як розпочати свій бізнес?». Дві особи з числа безробітних 

скористалися можливістю отримання одноразової допомоги по безробіттю для 

відкриття власної справи.  
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Було надано фінансову допомогу двом суб'єктам підприємницької 

діяльності для придбання обладнання та безробітній з числа малозабезпечених 

для відкриття власної справи. 

За сприянням служби зайнятості всі бажаючі можуть пройти професійне 

навчання, як у навчальних закладах так і безпосередньо у роботодавців. 

В 2018 році з метою отримання нової професії, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації пройшли навчання  206 зареєстрованих безробітних за 

різними спеціальностями. Курси підвищення кваліфікації за напрямом «Основи 

безпеки праці на підприємстві» пройшли 64 особи. 

 

Реформування системи надання адміністративних послуг 

 

Центр надання адміністративних послуг при Нововодолазькій районній 

державній адміністрації створено з метою сприятливих умов для розвитку 

підприємництва в районі  відповідно до Закону України «Про адміністративні 

послуги».   

Центром надається 45 видів адміністративних послуг. Працює 4 

адміністратори, якими впродовж року надано – 6371 послугу, в т.ч. Державної 

міграційної служби України – 27 шт., Держгеокадастру – 4895 шт.,  реєстрація 

нерухомого майна – 997 шт.,  дозвільних документів – 3 шт., сектору 

містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту– 40 шт., реєстрація 

бізнесу – 409 шт.  

З метою забезпечення якості надання адміністративних послуг 

адміністратори Центру приймають участь безпосередньо на робочих місцях в 

планових практичних заняттях, організованих Департаментом з підвищення 

конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації  

у режимі відео-конференції за участю провідних фахівців територіальних 

органів суб’єктів надання адміністративних послуг. 

 

Соціально-правовий захист дітей 

 

Для вирішення соціально-економічних проблем, які стосуються дітей, 

молоді, сім’ї, жінок і створення умов для гармонійного розвитку особистості, 

подолання кризових явищ у суспільстві в районі діють структурні підрозділи 

районної державної адміністрації: відділ освіти, служба у справах дітей, відділ 

культури, туризму, молоді та спорту, а також районний центр соціальних служб 

для сім`ї, дітей та молоді. 

В районі налічується 56 дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського 

піклування, в т.ч.: 30 дітей-сиріт та 26 дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Із загальної кількості дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 

18 дітей виховується у прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу, 

38 дітей виховується в сім`ях опікунів та піклувальників.  
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Спільно з працівниками Нововодолазького ВП, відділу освіти, охорони 

здоров’я, РЦСССДМ, органами місцевого самоврядування обстежуються  ці 

сім’ї  та   перебувають  на контролі служби. Також  обстежуються сім’ї за 

повідомленнями  органів місцевого самоврядування, закладів освіти, інших 

служб, причетних до роботи  з дітьми.  

При обстеженні умов проживання дітей з сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, та в службі у справах дітей проводяться бесіди з 

батьками щодо створення належних умов  утримання і виховання дітей, з 

дітьми та підлітками, схильними до бродяжництва, щодо недопущення 

залучення дітей до різних видів експлуатації, випадків втягнення до 

проституції. 

В 2018 році обстежено 44 сімей з 146 дітьми, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, 66 сімей опікунів, піклувальників з 75 дітьми та 

щоквартально здійснюється обстеження 14 прийомних сімей та 3 дитячих 

будинків сімейного типу, в яких виховуються 40 дітей.  

При обстеженні умов проживання дітей з сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, та в службі у справах дітей проводяться бесіди з 

батьками щодо створення належних умов  утримання і виховання дітей, з 

дітьми та підлітками, схильними до бродяжництва, щодо недопущення 

залучення дітей до різних видів експлуатації, випадків втягнення до 

проституції.  

З батьками проведено 127 індивідуальних бесід та 50 бесід з дітьми. 

Протягом поточного року працівниками Нововодолазького     ВП складено 44  

адміністративних протоколи за ст. 184 КУпАП про притягнення до 

відповідальності батьків за невиконання батьківських обов’язків (неналежне 

виховання дітей). Також на засіданні комісії з питань захисту прав дитини 

розглянуто 4 питання щодо неналежного виконання обов’язків батьками, 

опікунами, піклувальниками. 

Отримали юридичний статус 11 дітей: із них 9 – дітей – сиріт та 2 дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Із них до сімейних форм влаштовано  9 

дітей. 

Службою у справах дітей районної державної адміністрації  виявлено 8 

сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, поставлено на облік 13 

дітей з цих сімей. З метою соціального захисту до Харківського обласного 

центру соціально-психологічної реабілітації влаштовано 8 дітей та 4 дитини 

влаштовані до закладу охорони здоров’я.  

Створено 2 прийомні сім’ї та передано на виховання та спільне 

проживання 2 дітей та 2 прийомні сім’ї набули статусу дитячий  будинок  

сімейного  типу ( влаштовано 8 дітей). На даний час в районі створено 14 

прийомних сімей, в яких виховуються 19 дітей, та 3 дитячі будинки сімейного 

типу, де виховуєтьчя 21 дитина. 

 

Демографічна політика 
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На 1 листопада 2018 року чисельність наявного населення в районі, за 

оцінкою, становила 3 1867 осіб, в т.ч. в міських поселеннях 11410 осіб, в 

сільській місцевості 20457 осіб.  Упродовж січня–жовтня 2018 року чисельність 

населення зменшилася на 329 осіб. 

У січні–жовтні 2018 року в районі було зареєстровано  

231 живонароджених, 506 померлих. Природне скорочення склало 275 осіб. 

 

Підтримка дітей та молоді 

У районі працює 1 позашкільний навчальний заклад – ДЮСШ, де  

організовано роботу 44 груп, охоплено заняттями 610 вихованців.  

У 5 дошкільних навчальних закладах та 8 навчально-виховних 

комплексах виховується 395 дітей дошкільного віку. Діти 5-річного віку 

охоплені дошкільною освітою 100%. 

Учні шкіл району брали участь у районних та обласних змаганнях з 

волейболу, з велотуризму, футболу, шахів та шашок. Охоплено майже 400 

учнів. 

Також були проведені такі виховні заходи: День Соборності України, День 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав, заходи щодо 

героїзації воїнів АТО, районний конкурс «Знай і люби свій край», районна 

виставка дитячих малюнків та плакатів «Чорнобиль – довгий слід трагедії». У 

лютому 2018 року було проведено районне свято вшанування обдарованих 

дітей. 

У травні проведено свято останнього дзвоника, у червні – випускні вечори. 

Упродовж грудня у школах проведено новорічні свята. 19 грудня 

проведено районне свято, присвячене Дню Святого Миколая. На новорічні 

подарунки використано 105,9 тис. грн. із районного бюджету. 

Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей, як основи 

покращення стану їх здоров’я, здійснювалась за рахунок коштів відділу 

культури, туризму, молоді та спорту Нововодолазької РДА (396 тис. грн..). 

 

Соціальне забезпечення 

 Суттєвим механізмом підтримки найбільш нужденних верств населення 

на даний час є надання різних видів державної соціальної допомоги та житлової 

субсидії.  

В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації призначено та виплачено державну допомогу 1436 сім’ям з 

дітьми на суму 24448,2 тис. грн., державну соціальну допомогу 236 

малозабезпеченим сім’ям на суму 6906,1 тис. грн. та державну соціальну допомогу 

353 інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю на суму 7608,1 тис.  грн. 

За спрощеним порядком призначена субсидія на оплату житлово-комунальних 

послуг 6857 сім’ям на суму 66690,9 тис. грн.  

У Єдиному державному автоматизованому реєстрі зареєстровано 10474 особи 

пільгової категорії громадян, в тому числі 1159 - ветеранів війни, 3182 - ветерана 

праці, 2070 – «дітей війни» та 4063 громадян інших категорій.  
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Протягом року проведено відшкодування за надані пільги на житлово-

комунальні послуги в сумі 8058,717 тис. грн. Профінансовано втрат перевізникам  від 

перевезення громадян пільгових категорій автомобільним транспортом на суму 

379,065 тис.грн.. залізничним транспортом – 228,790 тис.грн. Відшкодовано витрат 

ПАТ „Укртелеком” за надані пільги з послуг зв’язку у сумі 178,725 тис.грн. 

Виплачено громадянам компенсації за тверде паливо та скраплений газ 186,236 

тис.грн. 

Видано 477 направлень на забезпечення осіб з інвалідністю технічними 

засобами пересування та реабілітації, 332 направлення на забезпечення осіб з 

інвалідністю протезно-ортопедичними виробами та 145 направлень на 

допоміжні засоби. 

Забезпечено санаторно-курортними путівками 17 ветеранів війни, 74 особи 

з інвалідністю від загального захворювання. Виплачено компенсацію за 

санаторно-курортне лікування 9 особам. 

Знаходиться на обліку 360 громадян, постраждалий від Чорнобильської 

катастрофи, з них: І категорії – 97, ІІ категорії – 99, ІІІ категорії – 94, ІV категорії – 1, 

дітей – 40, вдови – 29. Даній категорії громадян відшкодовано компенсацій на суму 

863,3 тис. грн., в тому числі на продукти харчування  708,7 тис. грн.  

Проведено 1886 перевірок достовірності інформації для призначення житлових 

субсидій; 464 перевірки достовірності інформації для призначення державних 

соціальних допомог; проведено обстеження матеріально-побутових умов 1664 сімей 

з метою підтвердження їх права на призначення допомоги та 364 сімей ВПО. 

Складено 177 актів матеріально-побутових умов на надання матеріальної допомоги. 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Нововодолазької районної державної адміністрації обслуговувались 589 осіб. 

Центром здійснено 33033 відвідування та надано 166319 послуг. 

На реалізацію Програми соціального захисту населення Нововодолазького 

району  «Соціальна Турбота» на 2015-2018рр. з районного та обласного 

бюджету витрачено кошти в сумі  2732,8 тис.грн., в т.ч. одноразову матеріальну 

допомогу малозабезпеченим громадянам, які опинилися в  скрутній  життєвій 

ситуації згідно розпоряджень голови РДА – 751,0 тис.грн.; компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян – 379,1 тис.грн.;  надання пільг окремим категоріям громадян з послуг 

зв’язку –178,7 тис.грн.; компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним 

транспортом окремим категоріям громадян – 228,8 тис.грн.  

За рахунок коштів обласного бюджету профінансовано: 

- проведення відпочинку звільнених у запас (демобілізованих) 

військовослужбовців, які брали участь в АТО в санаторно-курортних закладах 

Харківської області – 133,6 тис.грн. ( в тому числі відпочинок вихідного дня – 

55,2 тис.грн.); 

- придбання санаторно-курортних путівок для лікування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що віднесені до другої 

категорії – 68,0 тис.грн.; 
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- придбання санаторно-курортних путівок для лікування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що віднесені до першої 

категорії – 95,5 тис.грн.; 

- придбання санаторно-курортних путівок  інвалідам загального 

захворювання та інвалідам з дитинства, в т.ч. у санаторно-курортних закладах 

місцевої кліматичної зони – 563,2 тис.грн. 

 

                                              Розвиток освіти 

Функціонування освітньої галузі в  2018 році в районі забезпечували                  

15 закладів загальної середньої освіти, з них: загальноосвітніх навчальних 

закладів І-ІІІ ступенів - 5, І-ІІ ступенів - 1, навчально-виховних комплексів – 

8, І ступенів – 1. Всього навчанням у закладах загальної середньої освіти 

охоплено 1346 дітей.  

У 2018 році у закладах загальної середньої освіти працювало 240 

педагогічних працівників.  

У 2018 році було організовано гаряче харчування дітей. Безкоштовним 

харчуванням було охоплено 613 учнів 1-4 кл. та  114 учнів  пільгового 

контингент. Гарячим харчуванням учні загальноосвітніх навчальних закладів 

були охоплені 100%. На оплату за харчування використано 1605,0 тис. грн. 

бюджетних коштів (в тому числі пришкільні табори – 194,1 тис. грн.)  та 398,1 

тис. грн. спеціальних коштів. 

На оздоровлення дітей у пришкільних дитячих закладах відпочинку з 

районного бюджету використано 99,9 тис. грн., на страхування дітей –             

4,9 тис. грн. 

Було забезпечено підвіз учнів і педагогічних працівників до закладів 

загальної середньої освіти 10 шкільними автобусами. Всього на організацію 

підвозу було використано 2 178,4 тис.грн. 

Упродовж року було чимало зроблено для покращення матеріальної 

бази дошкільних навчальних закладів. Для ДНЗ «Капітошка», дошкільного 

підрозділу Липкуватівського НВК закуплено меблів на суму 37 тис. грн., 

посуд для їдальні на суму 4,2 тис.грн., технологічне обладнання на суму 

17,5 тис.грн. Установлено ігровий майданчик у дошкільному підрозділі 

Липкуватівського НВК на суму 210,8 тис.грн.  

Для створення належних умов навчання дітей за інноваційними 

технологіями придбано мультимедійне обладнання для Мелихівського 

ліцею, Бірківського НВК, Власівської гімназії на суму 394,0  тис.грн. 

У 2018 році придбано шкільні меблі для 2-4 класів всіх закладів 

загальної середньої освіти району, одномісні парти для всіх перших класів, 

а також меблеві стінки, шкільні дошки для всіх навчальних закладів на суму 

1183,6 тис. грн.  

З метою якісної підготовки до нового навчального року у всіх 

навчальних закладах здійснювався поточний ремонт, на який використано 

861,8 тис.грн. 
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У 2018 році виконано капітальний ремонт спортивної зали 

Мелихівського ліцею, облаштовано укоси вікон у спортивній залі 

Ватутінського ліцею, проведено капітальний ремонт по заміні вікон 

Старовірівського НВК, капітальний ремонт котельні ІІ Старовірівського 

НВК на загальну суму 1123,1 тис.грн.  

Коштом співфінансування державного та районного бюджетів 

побудовано міні футбольне поле зі штучним покриттям у с. Старовірівка 

вартістю 1,5 млн.грн. Проведено тендерну процедуру на реконструкцію міні 

футбольного поля у с. Станичне, перераховано попередню оплату підрядній 

організації, яка проводитиме роботи в 2019 році, в розмірі 1250,1 тис.грн. 

З метою створення умов для навчання дітей з особливими освітніми по 

потребами виділені кошти із районного бюджету на ремонт медіа кімнати у 

Ватутінському ліцеї та ресурсної кімнати у Охоченському ліцеї                   

(303,9 тис.грн.). 

Для створення умов для навчання дітей в умовах Нової української 

школи для перших класів придбано дидактичний матеріал на суму                  

242,5 тис.грн. та комп’ютерне обладнання 491,0 тис.грн. (341,0 тис.грн. 

кошти державного бюджету, 150,0 тис.грн. – районного бюджету).  

Установлено предметні кабінети: математики для Мелихівського ліцею 

(335 тис.грн. за кошти Мелихівської сільської ради), математики для 

Липкуватівського ліцею (329,4 тис.грн. кошти обласного бюджету), фізики 

для Старовірівського ліцею та хімії для Станичненського ліцею (513,0 

тис.грн. коштів обласного бюджету).  

Крім того, з метою зміцнення матеріальної бази шкіл придбано посуд на  

48,5 тис. грн., миючих засобів – 17,6 тис. грн., запчастин – 362,4 тис.грн., 

кухонного обладнання – 158,4 тис.грн.  

 

                                           Охорона здоров’я 

Мережа закладів охорони здоров`я району представлена 24 лікувально-

профілактичними закладами, з яких  1– стаціонар КЗОЗ «Нововодолазька 

ЦРЛ», 1 – поліклінічне відділення КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ»,  та 22 заклади 

– структурні підрозділи КЗОЗ ««Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Нововодолазького району», що розташовані в сільській місцевості                          

(10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 12 фельдшерсько-

акушерських та фельдшерських пунктів).  

В стаціонарних відділеннях проліковано 5443 чол., в денному стаціонарі –

1343 особи. 

Створені реєстри хворих на орфанні (рідкісні) захворювання (655 осіб),  

гіпертонію  (3980 осіб),  цукровий діабет І типу (145 осіб, в тому числі 12 дітей) 

та цукровий діабет ІІ типу (532 осіб), бронхіальна астма (73 особи)   

Здійснюється систематичний підвіз разом з медичним супроводом 1  

хворого з нирковою недостатністю на процедуру гемодіалізу до Центру 

нефрології та урології в м. Харків. 

В районі забезпечена реалізація Урядової програми «Доступні ліки» за 
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участю 7 аптечних закладів. Для забезпечення хворих Нововодолазького 

району, які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ 

типу та бронхіальну астму, медичними закладами району було виписано 15023 

пільгових рецептів, відшкодовано аптечним закладам кошти в розмірі                         

745,6 тис.грн. (99,9% асигнувань). 

На протязі поточного періоду у сільській місцевості до сімейного лікаря 

було 55 535 звернень, із них 19001 дітей. 

В усіх закладах сільської місцевості функціонують денні  стаціонари, в 

яких проліковано 1 690 чоловік. Використовуються стаціонари вдома, де 

проліковано  694 чоловік.  

Обстежено методом флюорографії 6 037 мешканця сільської місцевості.  

Проведені певні заходи щодо модернізації сфери охорони здоров’я району.  

КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» оснащено згідно 

основного списку наказу МОЗ  України від 26.01.2018 № 148 «Про 

затвердження Примірного табеля оснащення закладів, що надають первинну 

медичну допомогу» на 100%. 

Так, КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» за рахунок коштів  

районного бюджету в розмірі 1 317,6 тис.грн. забезпечено встановлення та 

оволодівання медичною системою «Медстар», придбання комп’ютерної 

техніки, придбання побутової техніки, розроблення проектно-кошторисної 

документації на будівництво амбулаторії в с.Старовірівка, поточні ремонти 

медичних закладів,  придбано медичне оснащення для амбулаторій та ФАПів 

закладу. 

За кошти органів місцевого самоврядування в розмірі 731,1 тис.грн. було 

придбано медичне обладнання.   

В КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» забезпечено 

підключення усіх АЗПСМ до мережі Інтернет, підключення закладу та 

структурних підрозділів, лікарів до МІС Медстар. Проведено реорганізацію 

закладу шляхом перетворення КЗОЗ в КПН, оснащення робочих місць лікарів 

комп’ютерною технікою, модернізацію зв’язку Центру з АЗПСМ шляхом 

використання електронної пошти. 

Придбано автомобілі «Рено» в амбулаторії с. Старовірівка та с. Мелихівка.. 

За кошти місцевого бюджету в с. Охоче придбано житло для лікаря. 

Проведено реорганізацію КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ» в                                 

КНП «Нововодолазька ЦРЛ». 

З метою покращення матеріально–технічного забезпечення                           

КНП «Нововодолазька ЦРЛ» були придбані: медичне обладнання на суму                        

754,9 тис.грн., побутова техніка – 353,8 тис.грн., меблі – 206,2 тис.грн.   

За кошти обласного бюджету проводено капітальні ремонти із заміною 

вікон та дверей на металопластикові в лікувальних корпусах терапевтичного, 

пологового, поліклінічного відділень КНП «Нововодолазька центральна 

районна лікарня» на суму 2 590,7 тис.грн. 

Розпочато капітальний ремонт нежитлової будівлі хірургічного відділення 

КНП «Нововодолазька центральна районна лікарня» по вул. Пушкіна, 16 в смт 
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Нова Водолага Нововодолазького району Харківської області, на який 

використано кошти  обласного бюджету  5 101 тис.грн.  

За рахунок коштів обласного, районного бюджету проведено ремонт 

палати та санітарного вузла неврологічного відділення комунального закладу 

охорони здоров'я «Нововодолазька центральна районна лікарня»  вартістю 

299,8 тис. грн. 

За кошти районного бюджету на суму 1 249,9 тис.грн. виконані наступні 

роботи: 

 - гідрохімічна промивка внутрішньо будинкових мереж терапевтичного, 

пологового, хірургічного відділень на суму 278,7 тис. грн.; 

- капітальний ремонт (штукатурні та малярні роботи) стін коридору  та палат 

третього поверху хірургічного корпусу – 250,9 тис.грн.; 

- заміна старих дерев’яних вікон та дверей на металопластикові в будівлі 

поліклінічного відділення –187,6 тис.грн.; 

 - заміна старих дерев’яних вікон та дверей на металопластикові в будівлі 

харчоблоку та пральні – 150,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж, розташованих на території 

КНП «Нововодолазька ЦРЛ» – 382,7 тис.грн. 

 

Розвиток культури 

На території Нововодолазького району розташовано 37 закладів культури,  

в тому числі: 16 закладів культури клубного типу; 20 бібліотечних закладів;              

1 школа естетичного виховання. Культурно масову роботу закладів культури 

Нововодолажчини забезпечують 40 чоловік.  

Протягом 2018 року проведено 2296 культурно-мистецьких заходів, які 

відвідали 597193 чоловік.  
З метою збереження та розвитку нематеріальної культурної спадщини 

проводились щорічні традиційні фольклорні свята «Нового року», «Різдва 

Христового», «Масляної», «Пісенна криниця», «Чарівний папороті цвіт». 

 За рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету проведено 

капітальний ремонт приміщення Караванського сільського будинку культури 

на суму 488,9 тис.грн., капітальний ремонт по приєднанню тепломережі до 

котельні  (170,0 тис.грн.) за кошти місцевого бюджету. 

Проводились  роботи з капітального ремонту сільського клубу в селі 

Старовірівка (1381,1 тис.грн.), на які з обласного бюджету виділено                      

438,0 тис.грн. 

За кошти обласного конкурсу «Разом в майбутнє» проведено  капітальний 

ремонт системи теплопостачання будівлі будинку культури в с.Рокитне 

вартістю 298,8 тис.грн., відновлення освітлення сільського клубу в с. 

Слобожанське вартістю 300,0тис.грн., поточний ремонт парку відпочинку за 

адресою вул. Центральна, 252-а с. Мелихівка Нововодолазького району 

Харківської області –199,9 тис.грн. 
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За кошти місцевих бюджетів проведено ремонти та покращення 

матеріально-технічної бази закладів культури району на загальну суму                  

1254,1 тис.грн.   

 

                                                    Туризм 

На території Нововодолазького району існує 3 туристичних маршрути.  

На державному обліку перебуває 273 пам’яток культурної спадщини 

району, з них: археології – 208; історії – 63; монументального мистецтва – 2.  

Слід зазначити, що сучасний туризм є одним із найбільш перспективних 

напрямів економічного розвитку окремих місцевостей. Він стає ефективним 

засобом формування ринкового господарювання, забезпечує надходження 

чималих коштів до державного та місцевих бюджетів. До Всеукраїнської 

мережі об'єктів зеленого туризму Харківської області увійшли та отримали 

сертифікати першої категорії екосадиби Нововодолазького району «Ордовська 

слобода» та «Воронья слободка». 

 

                                         Фізична культура та спорт 

В ДЮСШ працювало 17 тренерів-викладачів (6 основних, 11 сумісників). 

Один  тренер-викладач має 1 категорію,  16 тренерів-викладачів не мають 

відповідних категорій. Навчально-тренувальні заняття проводилися на  

спортивних базах 12 загальноосвітніх навчальних закладів. 

На відділеннях Нововодолазької ДЮСШ працювало 44 груп, з них груп 

початкової підготовки – 38, груп базової підготовки – 6 груп. В ДЮСШ 

функціонують чотири відділення: дзюдо, легка атлетика, футбол, гирьовий 

спорт, в яких займалося 610 вихованців.  

Вихованці ДЮСШ брали участь у багатьох змаганнях міжнародного, 

Всеукраїнського, обласного та районного рівнів. 

Відділення гирьового спорту: вихованці брали участь у 10 змаганнях 

районного, обласного, Всеукраїнського  рівнів, де  виступили 46 вихованців 

відділення. 

В 2018 році відбулися районні змагання з волейболу, приурочені до Дня 

збройних сил України та товариський матч з волейболу приурочений до Дня 

Святого Миколая (50 тис.грн.). 

Функціонували 37 гуртків спортивного спрямування, до занять в яких 

залучено 967 учнів, що складає 33,8% від загального контингенту школярів. 

Приоритетом у роботі вчителів фізичної культури загальнонавчальних закладів 

є 100% охоплення учнів основної медичної групи позакласною фізкультурно-

оздоровчою роботою. 

 

                                  Містобудування та архітектура 

Виконання делегованих повноважень в питаннях надання фізичним та 

юридичним особам району послуг в сфері містобудування та архітектури 

забезпечується районною державною адміністрацією в повному обсязі.  
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У 2018 році продовжувала діяти Програма розробки (оновлення) 

містобудівної документації Нововодолазького району на 2016-2020 роки, 

затверджена  рішенням ІІІ сесії VII скликання Нововодолазької районної ради 

від 23.12.2015, 15 Програм розробки (оновлення) містобудівної документації, 

затверджених сесіями сільських (селищних) рад району на 2016-2020 роки. 

Виготовлено 2 генеральних плана території та 2 картографічні схеми території 

сільських рад. 

Протягом року було видано 13 містобудівних умов та обмежень 

забудовникам, 31 паспорт прив’язки тимчасових споруд-павільйону для 

провадження підприємницької діяльності, 39 будівельних паспортів, 

підготовлено та надано 439 висновків щодо виготовлення проекту землеустрою 

земельних ділянок. Прийнято протягом року в експлуатацію 19 житлових 

будинків загальною  площею 1901,7м
2
.  

 

Попередження надзвичайних ситуацій 

Одним із пріоритетних напрямків соціального розвитку району є 

попередження, своєчасне реагування та ліквідація надзвичайних ситуацій. 

 Для вказаних цілей була розроблена та діяла «Програма створення 

матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків у Нововодолазькому 

районі на 2016-2018 роки» (далі Програма), яка затверджена рішенням ІІІ сесії 

VІІ  скликання Нововодолазької районної ради від 23.12.2015 року.  

За час дії Програми місцевий матеріальний резерв поповнювався 

предметами і метеріалами, паливо-мастильними метеріалами, необхідними для 

запобігання або ліквідації, в разі виникнення, надзвичайних ситуацій в районі 

та склав станом на 01 січня 2018 року 412,4 тис. грн. 

Місцева комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

району протягом 2018 діяла відповідно до плану роботи, проведено 12 засідань, 

з яких 4 планових та 8 позачергових.   

 

Робота з кадрами 

Організація роботи з персоналом в районній державній адміністрації 

здійснюється у відповідності до вимог Законів України «Про державну 

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

інших законодавчих і нормативних актів та відповідно до комплексного плану 

роботи з кадрами на 2018 рік. 

Протягом року забезпечувалося виконання актів і доручень Президента 

України, Кабінету Міністрів України, законодавчих та нормативно-правових 

актів з питань реалізації державної кадрової політики; підготовка та надання в 

установленому порядку та визначені строки інформації, яка відповідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною; обробка 

відомостей про особу відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних».  
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Прийняття на посади державної служби, а також зайняття посад вищої 

категорії в районній державній адміністрації відбувається виключно за 

результатами конкурсу: протягом січня-грудня 2018 року оголошено                       

22 конкурси на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і 

«В».  
За результатами засідань конкурсних комісій районної державної 

адміністрації призначено 12 державних службовців, в т.ч.: категорії «Б» - 4 

особи, категорії «В» – 8 осіб; 9 конкурсів не відбулося, в тому числі: 6 – через 

відсутність бажаючих; 2 – через непроходження кандидатами електронного 

тестування; 1  – через відмову кандидата на подальшу участь в конкурсі. 

Окрім цього, за погодженням Кабінету Міністрів України, а також 

проходження перевірки, передбаченої  Законом України «Про очищення влади» 

та  спеціальної перевірки згідно Закону України «Про запобігання корупції» 

призначено першого заступника голови районної державної адміністрації та 

двох заступників голови районної державної адміністрації. 

У районній державній адміністрації згідно з чинним законодавством з 

початку 2018 року було звільнено 19 осіб (3 – за власним бажанням, 12 – за 

угодою сторін, 4 – за переведенням). 

Чергові ранги державним службовцям присвоювалися відповідно до вимог 

Закону України «Про державну службу».   

На всіх працівників сформовані особові справи відповідно до Порядку 

ведення та зберігання особових справ державних службовців. 

Всього по районній державній адміністрації підвищили кваліфікацію 49 

державних службовців, з них: за професійними програмами 5 осіб, за 

програмами короткотермінових семінарів 44 особи. 

    Також здійснювалася робота щодо: 

- Ради по роботі з кадрами при районній державній адміністрації , а саме 

проведено 4 засідань, де згідно плану роботи розглянуто 6 питань; 

- перевірено 7 управлінь та відділів районної державної адміністрації зі 

статусом юридичних осіб публічного права, при цьому  надавалась методична 

та практична допомога з питань організації роботи з персоналом та 

проходження державної служби; 

- 27 державних службовців пройшли оцінювання результатів своєї службової 

діяльності державних службовців посад державної служби категорій «Б» і «В» 

в районній державні адміністрації: 

- обліку військовозобов`язаних і призовників та з бронювання 

військовозобов`язаних в апараті та структурних підрозділах районної 

державної адміністрації; 

- проводить моніторинг стану комплектування вакантних посад,  кількісного та 

якісного складу працівників. 

-  підготовки розпоряджень голови районної державної адміністрації та листів 

до органів виконавчої влади вищого рівня та інших організацій з питань роботи 

з персоналом; 
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- документального оформлення проходження державної служби та трудових 

відносин в районній державній адміністрації. 

          Структура районної державної адміністрації станом на 01 січня 2019 року 

складається з: трьох управлінь, п`яти відділів, однієї служби, Центру надання 

адміністративних послуг при районній державній адміністрації, двох секторів,  

апарат районної державної адміністрації включає в себе сім структурних 

підрозділів, а саме: 

 Апарат (25 штатних одиниць) 

- Управління агропромислового розвитку ( 8 штатних одиниць) 

- Управління праці та соціального захисту населення (35 штатних одиниць) 

- Фінансове управління (8 штатних одиниць). 

- Відділ освіти (2 штатні одиниці) 

- Відділ охорони здоров’я (3 штатні одиниці). 

- Архівний відділ (1 штатна одиниця). 

- Сектор містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту (2 штатні 

одиниці). 

- Відділ економічного розвитку, торгівлі та житлово-комунального 

господарства (3 штатні одиниці). 

- Центр надання адміністративних послуг при районній державній 

адміністрації (4 штатні одиниці). 

- Служба у справах дітей (4 штатні одиниці). 

- Відділ культури, туризму, молоді та спорту (3 штатні одиниці). 

- Сектор з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських 

формувань (2 штатні одиниці). 

Протягом  січня-грудня 2018 року у структурі районної державної 

адміністрації відбулися наступні зміни: 

- створено відділ культури, туризму, молоді та спорту районної державної 

адміністрації шляхом реорганізації (приєднання) відділів районної державної 

адміністрації: культури і туризму; молоді та спорту; 

- створено сектор містобудування, архітектури та з питань цивільного 

захисту шляхом реорганізації відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства; 

- створено відділ економічного розвитку, торгівлі та житлово-

комунального господарства шляхом реорганізації відділів районної державної 

адміністрації: економіки; містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства.  

В першому кварталі 2018 року всі державні службовці Нововодолазької 

районної державної адміністрації вчасно подали електронні декларації за 2017 

рік, окрім одного державного службовця, який по технічним причинам подав 

декларацію 4 квітня 2018 року. 

Протягом року головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату Нововодолазької РДА було проведено  3 семінари-навчання за 

участю державних службовців апарату та структурних підрозділів районної 
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державної адміністрації на теми: «Подання державними службовцями 

електронної декларації за 2017 рік», «Неподання декларації, наслідки та 

відповідальність», «Антикорупційне законодавство. Додаткові заходи 

фінансового контролю. Повідомлення про факт суттєвої зміни майнового стану 

суб’єкта декларування» 

У звітному періоді  здійснено спеціальну перевірку 3-х кандидатів на 

посади державної служби категорії «Б». Фактів відмови кандидатам у зв’язку з 

отриманням інформації, яка б перешкоджала їм на зайняти вакантні посад 

(неправдиві відомості у декларуванні доходів,  притягнення до кримінальної 

відповідальності, невідповідності  окремих даних у документах про освіту, 

роботу або службу) в ході здійснення спеціальної перевірки не отримано.  

У 2018 році було проведено перевірку 9-х державних службовців  

відповідно до Закону України «Про очищення влади». 

 

Організаційна робота 

 Робота районної державної адміністрації проводилася відповідно до 

затвердженого Регламенту. Протягом року забезпечено проведення 4 засідання 

колегії райдержадміністрації та відповідно прийнято 11 розпоряджень голови  

районної державної адміністрації. 

Організовано та проведено 47 розширених апаратних нарад при голові 

районної державної адміністрації за участю керівників структурних підрозділів 

районної державної адміністрації та установ, організацій району та 13 нарад з 

головами сільських, селищних рад. 

Протягом 2018 року проводились, перевірки роботи виконавчих комітетів 

сільських, селищних рад, виконання ними законів України, актів Президента 

України та Уряду в межах делегованих повноважень, надання методичної 

допомоги виконкомам місцевих рад безпосередньо з виїздом до територіальних 

громад. За результатами складені відповідні акти та направлені для усунення 

недоліків і вжиття відповідних заходів. 

 

Звернення громадян 

        До районної державної адміністрації у 2018 році надійшло 683 звернення, 

у тому числі прийнято на особистих та виїзних прийомах головою  та 

заступниками 249 громадян. В порівнянні з  минулим роком загальна кількість 

звернень збільшилася на 31%. За видами звернень домінують заяви – 675,             

скарг – 8, пропозицій не надходило. Відмічається збільшення кількості 

колективних звернень ( 30 – за 12 місяців   2018 року,  проти 19 – за 12 місяців 

2017 року). 

 Актуальними залишаються заяви з проханням надання одноразової 

матеріальної допомоги на лікування. За звітний період проведено 8 засідань 

комісії по наданню одноразової матеріальної допомоги мешканцям району, під 

час яких розглянуто 334 заяви громадян та надано матеріальну допомогу на 

лікування, реабілітацію після проведених операцій на суму 700 тис. грн.   
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 Особлива увага приділялася вирішенню проблем, з якими зверталися 

ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші 

громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. Особистий 

прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати - героїня», 

інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.  

 За 12 місяців 2018 року  головою районної державної адміністрації 

проведено 21 особистий прийом, виїзних прийомів – 21, а також  – 4 зустрічі з 

громадами сільських рад за місцем їх проживання. Заступниками голови 

районної державної адміністрації проведено 31 особистий прийом та 31 – 

виїзний. 

 Надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється 

начальником юридичного відділу апарату районної державної адміністрації 

згідно затвердженого графіку. Протягом  12  місяців поточного року   прийнято                          

157 громадян.  

 Організація роботи зі зверненнями громадян перебуває під постійним 

контролем адміністрації районної державної адміністрації, вживаються заходи 

щодо вдосконалення цієї роботи.  
 

Взаємодія з правоохоронними органами, оборонна, мобілізаційна  

та режимно-секретна робота 

Велика увага протягом 2018 року приділялася мобілізаційній роботі та 
роботі по підвищенню обороноздатності району. 

Завдяки злагодженій співпраці та постійній роботі районної державної 

адміністрації з Нововодолазьким  районним військовим комісаріатом та 

органами місцевого самоврядування протягом 2018 року забезпечено 

виконання планових завдань з призову на строкову військову службу. Так, у 

2018 році була проведена робота щодо виконання державних завдань з відбору 

громадян до вступу на військову службу за контрактом, яке виконано на 108% 

до планового завдання. Укладено 57 контрактів на військову службу, 48 осіб 

призвані на строкову військову службу. 

З метою  інформування населення  про умови прийняття  громадян на 

військову службу за контрактом та переваги військової служби, налагодження  

пропаганди військової служби райвійськкоматом організовано проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи серед місцевого населення. 

Робота по взаємодії з правоохоронними органами району у 2018 році була 

направлена на забезпечення публічної безпеки та правопорядку в районі. 

Працівники Нововодолазького відділення поліції Первомайського ВП завжди 

залучалися для охорони громадського порядку під час проведення масових 

заходів. 

 

Голова районної державної  

адміністрації                                                                                     Р. МЕРЗЛІКІН          


