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Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює 

виконавчу владу на території району та реалізує державну політику в різних 

сферах та галузях діяльності. 

Впродовж 2018 року діяльність Ізюмської районної державної 

адміністрації  була спрямована на забезпечення виконання Конституції і 

законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, на 

забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району,  

ефективне використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, 

вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення добробуту 

та соціального захисту населення.  

Одне з найважливіших досягнень - це громадсько-політична стабільність 

у районі, порозуміння між владою і громадами, завдяки прозорій та відкритій 

діяльності районної державної адміністрації, яка постійно висвітлюється у 

традиційних щотижневих випусках програм «Районні вісті» в телевізійних 

випусках програм Студії Ізюмського автономного телебачення та на 

офіційному веб-сайті районної державної адміністрації. 

Сьогодні ми можемо констатувати, що дві тисячі вісімнадцятий рік був 

складним, наповненим напруженою працею, але цікавим та результативним. 

Що стосується виконання бюджету району в минулому  році. 

Станом на 1 січня 2019 року до загального та спеціального фондів 

зведеного бюджету Ізюмського району  надійшло всього доходів з урахуванням 

трансфертів 196млн.358тис.грн. Без урахування трансфертів  до загального 

фонду зведеного бюджету надійшло доходів 52 млн.268 тис.грн., виконання 

власних доходів становить 103% до плану. 

Видатки загального та спеціального фонду зведеного бюджету району за 

2018 рік з урахуванням трансфертів склали  202млн.514 тис.грн., що більше у 

порівнянні з 2017 роком на 11млн.906 тис.грн., або на 6 %. 

Не виконали річний план по власних доходах сім сільських рад, а саме: 

Довгеньківська с/р (89%), Заводська (80%), Іванчуківська (90%), Кам’янська 

(94%),  Малокомишуваська (82%), Олександрівська (96%) та Чистоводівська 

(88%). Невиконання склалося внаслідок недоотримання єдиного податку з 

сільськогосподарських товаровиробників, план по якому виконано лише на 

86%, в сумі недоотримано 1млн.744тис.грн. 

Незважаючи на це, з урахуванням надходжень іншої дотації з обласного 

бюджету, доходи районного бюджету забезпечили своєчасні розрахунки з 

виплати заробітної плати з працюючими в бюджетній сфері у повному обсязі та 

оплату за енергоносії, що споживаються бюджетними установами. 
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Додатково отриманий фінансовий ресурс від перевиконання доходів 

зведеного бюджету району у сумі 2315,9 тис.грн. спрямовано на фінансування 

нагальних проблем району, а саме: 710,3 тис.грн. на оплату праці з 

нарахуваннями (31% від загального обсягу), 119,3 тис.грн. на оплату  

енергоносіїв (5% від загального обсягу), 360,2 тис.грн. на капітальні видатки 

(16 % від загального обсягу) та 1126,1 тис.грн. на придбання обладнання, 

оплату послуг, поточні ремонти тощо (48% від розподіленого). 

Також, за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів району  

направлено на капітальні видатки 23 млн. 447 тис.грн., з них освоєно в 

районному бюджеті 10 млн. 557 тис.грн. 

Після повернення невикористаних коштів субвенцій у кінці бюджетного 

2018 року, залишились на рахунках районного бюджету 1739,0 тис.грн., які 

можуть бути використані протягом 2019 року на капітальний ремонт даху 

Левківської ЗОШ – 540,0 тис.грн., на будівництво блочної котельні для 

Левківської ЗОШ – 566,7 тис.грн. та на придбання дитячих та тренажерних 

комплексів для 6-ти сільських рад Малокомишуваської, Бригадирівської, 

Вірнопільської, Заводської, Довгеньківської та Левківської на загальну суму 

632,3 тис.грн. 

Станом на 1 січня 2019 року в районі відсутня заборгованість з виплати 

заробітної плати працівникам бюджетних установ. 

Коротко зупинюся на підсумках роботи промислових підприємств 

району. 

Промисловим підприємством філією ПАТ «Продовольчо-зернова 

корпорація України «Ізюмський державний комбінат хлібопродуктів» за  2018 

рік вироблено 41835 тонн комбікормів, що становить 103% аналогічного 

періоду минулого року, обсяги реалізації комбікормів склали 273 млн.835 тис. 

грн. (124%). 

По Ізюмському лісогосподарському  підприємству обсяги виробництва в 

діючих цінах за 2018 рік склали 7 млн. 547 тис. грн., що становить 187 % 

показників 2017 року. Обсяги реалізації продукції також збільшилися  та 

становлять  33 млн.154 тис. грн., - 135% минулого року. 

 

Наш район агропромисловий. Протягом 2018 року діяльність 

райдержадміністрації, зокрема управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, була спрямована на забезпечення виконання заходів 

щодо реалізації державної політики з питань розвитку галузей 

агропромислового виробництва району, проведення аналізу тенденцій і 

прогнозування процесу розвитку агропромислового виробництва. 

Підводячи підсумки, можна відмітити, що протягом року було виконано 

ряд важливих заходів для ефективного проведення сільгосптоваровиробниками 

комплексу весняно- та осінньо-польових робіт.  

А саме, 19 квітня відбувся практичний семінар з питання «Особливості 

проведення весняно-польових робіт» за участю керівників 

сільськогосподарських підприємств та районних служб; 26 червня проведено 
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практичний семінар про підготовку до проведення збирання ранніх зернових та 

зернобобових культур; 19 липня на базі  ТОВ  « СК Восток» був проведений 

семінар щодо поточного стану галузі тваринництва, на якому були присутні 

представники Держпродспоживслужби та господарств усіх категорій району. 

В робочому порядку розглядалися питання на нарадах голови 

райдержадміністрації: 

-  про хід проведення комплексу весняно-польових робіт; 

-  про хід збирання урожаю ранніх зернових культур; 

- про стан розрахунків землекористувачами району за оренду земельних 

часток (паїв); 

-   поточна ситуація та перспективи розвитку галузі тваринництва. 

2018 рік для сільськогосподарських товаровиробників району видався 

складним, в першу чергу, через непрості погодні умови, але вони спромоглися 

досягнути непоганих результатів в цьому хліборобному році.   

Загальна площа ріллі, яка обробляється сільськогосподарськими 

підприємствами району складає 56 тис. га, в тому числі зернові культури – 28.6 

тис. га, що становить 51%, технічні – 24.5 тис. га  або 44%, кормові – 1.9 тис. га 

або 3% та відповідно чорний пар – 1 тис. га або 2% в структурі посівних площ. 

Підводячи підсумки сільськогосподарського року, можна відмітити, що 

зерна у вазі після доробки вирощено 77,4 тис. тонн при середній урожайності 

27,2 ц/га.  Це на 4,8 тис. тонн або 7% більше порівняно з 2017 роком.  

В тому числі озимої пшениці намолочено 61,6 тис. тонн при  урожайності 

27,8 ц/га; 

ярої пшениці – 3,5 тис. тонн при урожайності 11,0 ц/га; 

ячменю  -  2,4 тис. тонн  при  урожайності 34,6 ц/га; 

гороху – 0,9 тис. тонн зерна при урожайності 13,2 ц/га; 

вівсу – 105 тонн, урожайність 11,4 ц/га. 

гречки – 57 тонн, урожайність склала 8,3 ц/га; 

проса – 7  тонн, урожайність склала 19,8 ц/га; 

нуту – 52  тонн, урожайність склала 11,5 ц/га; 

сочевиці – 24  тонн, урожайність склала 9,8 ц/га; 

кукурудзи на зерно – 8,8 тис. тонн, урожайність склала 54,7 ц/га. 

 Соняшнику намолочено 67,0 тис. тонн, що на 9,3 тис. тонн або 16% 

більше минулого року. Наш район входить в п’ятірку найбільших виробників 

цієї культури в області, що становить близько 5% від загального обласного 

намолоту.  

В зиму цього року, як і раніше, сільськогосподарські підприємства сіяли 

озимі культури. Під урожай 2019 року було посіяно 22158 га, в тому числі 

пшениці – 21437 га, тритікале – 721 га. Це складає 98% до посівних площ 

минулого року (22620 га).  

Хотілось би також відмітити, що озимий клин нашого району за площею є 

шостим в області. 
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Підприємства агропромислового комплексу продовжують залучати власні 

інвестиції та кредитні ресурси для оновлення та модернізації основних засобів 

виробництва, впровадження сучасних технологій.  

За оперативною інформацією,  запозичено  кредитних коштів – 37,2 млн. 

грн., що на 33,7 млн. грн. більше ніж минулого року.  

В 2018 році сільгосппідприємствами було придбано 20 одиниць техніки, 

на суму 19 млн. 641 тис. грн.: з них 4 тракторів, 5 комбайнів, та 11 одиниць 

іншої техніки. 

Окремо зупинюся на стані справ в галузі тваринництва. Так, на 01 січня 

2019 року поголів’я  ВРХ в сільськогосподарських підприємствах становить 

6246 голів в т. ч. 2110 корів (ТОВ «СК Восток» - 6127 гол., в т.ч. 2073 корів; 

ПСП «Дружба» - 119 гол., в т.ч. 37 корів).  

За 2018 рік вирощено у живій масі 846,4 тонн м’яса, що на 25,8 тонн або 

3% більше минулого року. В той же час, треба констатувати, що реалізовано на 

забій – 304,1 т. м’яса, що на 205,5 т. або 40% менше минулого року.  

Обсяги виробництва молока складають 18777,4 тонн, що на 707,7 тонн 

менше минулого року або на 4%. Надій на 1 корову по середньому поголів’ю 

складає 8908 кг, що на 384 кг менше минулорічного.  

Ще одним напрямом галузі тваринництва в районі є кролівництво. В 2018 

році поголів’я кролів утримувалося лише в одному господарстві, ПСП 

«Дружба», і станом на 01 січня 2019 складає 2183 голів. Протягом року було 

реалізовано 30,7 тонн м’яса. 

Райдержадміністрація тримає на постійному контролі рівень сплати за 

оренду земельних часток (паїв)  орендодавцям сільськогосподарськими 

підприємствами Ізюмського району. 

В середньому по району серед таких господарств орендна плата за 

земельні паї сплачується у розмірі 6,1% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки.  

Середній розмір орендної плати в районі становить 2068 гривень за гектар 

ріллі проти минулорічних 1793 грн./га. 

За оперативними даними, станом на 30.01.2019 року землекористувачами 

проведено розрахунки в сумі – 48,7 млн. грн., що становить 102,6 % від 

нарахованого. 

Серед господарств найбільший відсоток сплачує ТОВ «СК Восток», 7,4% 

від нормативної грошової оцінки. ТОВ «АПК Хлібопродукт», ПП «АФ Ніка», 

ТОВ «АПП Хлібопродукт», ПСП «Дружба», СГ ТОВ «Хлібопродукт», СТОВ 

«Старт», ТОВ «Югран», ФГ «Бєсєдіна», ТОВ «Чарівний Лан», ТОВ «Караван-

І», ФГ «Мішка», ФОП Клименко, ФОП Немилостивий, ФОП Євченко – 6%. 

 Також ми постійно проводимо моніторинг стану виплати заробітної плати 

в галузі сільського господарства району. Зазначу, заборгованість з виплати 

заробітної плати відсутня, середньомісячна заробітна плата за січень-грудень 

2018 року складає 7605 грн., що на 2088 грн. або 37,8 % більше минулорічного 

(5517 грн.). 
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Одним з основних напрямків діяльності районної державної адміністрації, 

а саме управління агропромислового розвитку, в 2018 році була методична 

допомога стосовно державних програм підтримки агропромислового 

комплексу.  

Фізичним особам, які утримують ідентифікований та зареєстрований 

молодняк великої рогатої худоби по Ізюмському району за 2018 рік було 

перераховано 439,2 тис. грн.  

Державною дотацією за утримання корів, яку мають право отримувати 

юридичні суб’єкти господарювання, у нашому районі скористалося ТОВ «СК 

Восток». 

Програмою часткового відшкодування на придбання 

сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, згідно Постанови 

№130 від 01.03.2017 року, скористалися ТОВ «Югран, ПСП «Дружба, СФГ 

«Світоч». 

Відшкодування відсотків за кредитами, затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300, отримали: ТОВ «СК 

Восток», ТОВ «АПК Хлібопродукт», ТОВ «Югран», ТОВ «Сатурн-І». 

Районна державна адміністрація активно залучає товаровиробників до 

участі у ярмаркових заходах районного та обласного рівнів.  

 

Важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у 

формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб 

населення в товарах і послугах є торгівля, ресторанне господарство та побутове 

обслуговування населення. Протягом 2018 року споживчий ринок Ізюмського 

району мав тенденцію до розвитку. 

Так відбувалося осучаснення підприємств торгівлі. Станом на початок 

цього року мережа підприємств торгівлі становить 83 одиниці. 

Мережа підприємств побуту станом на 01.01.2019 року становить 142 

одиниці, протягом 2018 року було відкрито 39 об’єктів, закрито також 39. 

 Кількість підприємств ресторанного господарства Ізюмського району 

станом на 01.01.2019 року складає 27 одиниць. 

А тепер зупинюся на питанні, яке стосується кожного підприємства, і 

насамперед, бюджетних установ та організацій. Зростання цін на енергоносії 

загострює питання економії паливно-енергетичних ресурсів.  

Особлива увага районною державною адміністрацією приділялась 

запровадженню заходів з енергозбереження у закладах соціальної сфери та 

проведення  вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників. В 

2018 році за кошти обласного бюджету та бюджетів сільських рад було 

встановлено 296 світлодіодних світильників, а саме, в селах Бригадирівка, 

Довгеньке, Липчанівка, Оскіл, Федорівка. 

Загалом на заходи з енергозбереження по Ізюмському району за 2018 рік 

виділено і освоєно 4279,457 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету – 

1586,710 тис. грн., з районного – 897,0 тис. грн., кошти сільських рад – 846,167 

тис. грн. та власні кошти підприємств – 33,0 тис. грн., залучені – 916,580 тис. грн. 
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За кошти державного бюджету в 2018 році розпочато встановлення дитячих 

та тренажерних майданчиків в с. Іскра Левківської сільської ради (встановлено 

дитячий майданчик) та в с. Олександрівка (встановлено тренажерний майданчик). 

В грудні 2018 року виділено кошти на встановлення майданчиків в селах 

Бабенкове, Вірнопілля, Довгеньке, Іскра, Левківка, Співаківка, Топольське на 

загальну суму 626,4 тис. грн., на теперішній час проводиться прийняття коштів до 

бюджетів сільських рад, встановлення планується на квітень-травень 2019 року. 

 

Крім того в 2018 році виконання будівництва  та поточного ремонту по 

водопостачанню населених пунктів Ізюмського району складає 2255,902 тис. 

грн.:   

- за кошти обласного, районного бюджетів та бюджету сільської ради 

проводиться  будівництво експлуатаційної свердловини для водозабезпечення 

потреб населення в с. Бугаївка Ізюмського району Харківської області, у сумі 

6647,099 тис. грн., в електронній системі закупівель визначено підрядну 

організацію, договір укладений, виконання в 2018 році складає 1850,0 тис. грн. 

обласний бюджет, роботи продовжуються; 

- поточні ремонтні роботи по водопостачанню на території району на суму 

257,0 тис. грн.; 

- добудова водопроводу в с. Донецьке та с. Топольське на суму 148,902 

тис. грн. 

 

Проведені роботи по капітальному ремонту дороги з державного бюджету 

в сумі 1295,0 тис. грн. с. Довгеньке вул. Зоря та поточному ремонту доріг 

комунальної власності з бюджетів сільських рад на суму 886,134  тис. грн. 

Житлово-комунальне господарство району було вчасно підготовлено до 

роботи в осінньо-зимовий період, що дозволило своєчасно розпочати 

опалювальний сезон та забезпечити його проходження на належному рівні. 

У 2018 році на компенсаційні виплати підприємствам за надання 

соціальних послуг населення фактично відшкодовано на перевезення 

автотранспортом – 627,5 тис. грн., з них за кошти з районного бюджету – 88,5 

тис. грн., Оскільська ОТГ – 126,5 тис. грн. та кошти бюджету сільських рад – 

412,5 тис.грн. та залізничним транспортом  кошти районного бюджету – 106,1 

тис. грн.  

Ще декілька слів стосовно наших проектів та пріоритетів. 

Хочу зауважити, що наразі впроваджується проектний підхід до 

регіонального розвитку, який полягає в залученні коштів державного бюджету, 

міжнародної технічної допомоги та інших джерел для реалізації проектів. 

Так, Ізюмська районна державна адміністрація неодноразово приймала 

участь у конкурсному відборі інвестиційних програм, і 2018 рік не став 

виключенням. Наведу вичерпний перелік прийнятих проектів. 

 

Проекти Європейського інвестиційного банку 
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- «Реконструкція будівлі колишньої лікарні під міні-готель для 

розміщення тимчасово переміщених осіб з зони АТО з наступним 

використанням для «Зеленого туризму» в с. Студенок, у сумі 1500,0 тис. грн.; 

- «Реконструкція приміщень будівлі Левківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: с. 

Крамарівка вул. Шкільна, 45 Ізюмського району Харківської області під 

дошкільний навчальний заклад, у сумі 4550,0 тис. грн.; 

- «Реконструкція приміщень будівлі Оскільського навчально-

виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: 

с. Оскіл, вул. Шкільна, 34 під дошкільний підрозділ», у сумі 4210,775 тис. грн.; 

- «Капітальний ремонт будівлі медамбулаторії в с. Капитолівка вул. 

Миру, 2, Ізюмського району Харківської області », у сумі 210,995 тис. грн. 

Очікується Постанова Кабінету Міністрів України щодо фінансування 

цих об’єктів у 2019 році. 

 

Пріоритетним напрямком в 2018 році було проведення капітальних 

ремонтів закладів культури  - Довгеньківського СБК, Заводського СБК, 

Іванчуківківського СБК, Олександрівського СБК за рахунок коштів виділених з 

обласного, районного бюджету та бюджетів сільських рад. 

 

«Разом в майбутнє» міні-проекти, які пройшли конкурсний відбір на 2019 

рік: 

- «Оновлення та модернізація харчоблоку Комунального закладу "Бугаївський 

ліцей"», у сумі 256,0 тис. грн., батьківська рада Комунального закладу 

"Бугаївський ліцей",; 

- «Створення умов для розвитку спортивних та творчих здібностей дітей 

Куньєвського НВК під час ігрової діяльності» у сумі 266,270 тис. грн., 

батьківський комітет Куньєвського навчально-виховного комплексу; 

- «Здорове та правильне харчування - запорука здоров'я дитини» у 

Липчанівському НВК, у сумі 240,0 тис. грн., громадська організація "БЛАГО 

ДАТЬ"; 

- «Здорове та правильне харчування -  запорука здоров’я дитини», у сумі 153,4 

тис. грн., батьківська рада Чистоводівського НВК Ізюмської районної ради 

Харківської області; 

- «Придбання масажерів та комп’ютерної техніки для відділення денного 

перебування терцентру соціального обслуговування», у сумі 250,0 тис. грн., 

громадська організація "Кам'янська ветеранська організація"; 

- «Придбання масажного обладнання та комп’ютерної техніки» для 

Куньєвського тер центру, у сумі 243,5 тис. грн., громадська організація 

"Промінь"; 

- «Закупівля масажерів, комп’ютерної та оргтехніки» для Вірнопільського 

терцентру у сумі 250,0 тис. грн., громадська організація "Вірнопільська 

ветеранська організація"; 
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- «Придбання масажного обладнання, ноутбука та багатофункціонального 

пристрою для Левківського відділення територіального центру» у сумі 255,0 

тис. грн., Ізюмська міська організація Товариства Червоного Хреста України. 

Загальна сума по «Разом в майбутнє»  1 914,170   тис. грн. 

 

Окремо зупинюсь на роботі в питаннях соціального захисту населення. 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації в межах своїх 

повноважень  реалізує державну політику в різних сферах соціального захисту 

населення.                                                                                                                                       

 Заробітна плата є індикатором, що визначає загальний життєвий рівень 

населення. Збільшення розміру оплати праці, скорочення диференціації 

доходів є одним із основних завдань щодо підвищення рівня життя населення. 

За даними державного статистичного спостереження, середній розмір 

заробітної плати штатних працівників підприємств, організацій та установ 

Ізюмського району за підсумками  ІІІ кварталу 2018 року склав 7980 грн., що на 

47 % більше ніж в аналогічному періоді  минулого року, та в 2,14 рази 

перевищило розмір мінімальної зарплати. Станом на 31.12.2018 р., згідно 

оперативних даних,  заборгованість із виплати заробітної плати в районі була 

відсутня. 

 Рівень безробіття на кінець року становив 2,83% проти 3,45 % на 

початку року. Протягом року працевлаштована 531 особу, які проживають в 

районі, прийняли участь в оплачуваних громадських роботах 309 безробітних. 

З початку року профпідготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

пройшли 232 особи, що проживають в районі.  

В 2018 році субсидією скористалось 3064 сімей, або  43,2% від іх 

загальноі кількості. Із загальноі кількості отримувачів 837 сімей скористались 

субсидією на тверде паливо та скраплений газ. 

Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг у 2018 році нараховано на суму 26 млн. 834 тис. грн. Субсидія на 

відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

побутового палива призначена 837 сім’ям, на суму 2 млн. 582 тис. грн. 

 У 2018 році було проведено роботу по прийому заяв на отримання 

невикористаної суми субсидії. Компенсацію призначено 1372 особам на суму 

854,40 тис. грн.  

 Станом на 31.12.2018 року  всіма видами соціальних допомог 

скористалось 2567 сімей, а загальна сума  виплачених допомог, за цей період 

становить майже 47 млн.грн. 713 тис. грн., що на 2,6 % більше ніж  за  

аналогічний період 2017 року .   

На виконання Програми соціального захисту населення Ізюмського 

району  на 2018 рік з районного бюджету  було виділено 1млн. 769 тис. грн., що 

на 34% більше ніж в минулому році.  З них 589 тис. грн. – надання матеріальної 

допомоги  верствам населення, що потребують соціальної підтримки. 

Окремо хочу зупинитися на питанні соціального захисту та реабілітації 

учасників АТО. 
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Станом на 01.01.2018 на обліку в управлінні соціального захисту 

населення райдержадміністрації перебуває 117 учасників бойових дій, в т.ч. 1 

інвалід війни, з числа   учасників АТО, та 1 член сім'ї загиблого в період 

проведення АТО військовослужбовця. 

В 2018 році бажаючі учасники бойових дій з числа учасників 

антитерористичної операції отримали санаторно-курортне лікування за 

рахунок коштів державного бюджету  за вільним вибором санаторію на суму 

16,286 тис. грн., 2 учасника АТО та 11 членів їх сімей було направлено на  

відпочинок в санаторії області. Згідно виділених коштів 4 учасника АТО 

пройшли профадаптацію, загальна вартість навчання становила 18,56 тис.грн . 

 

Коротко зупинюсь на наданні адміністративних послуг в районі.  

Центром надання адміністративних послуг при Ізюмській районній 

державній адміністрації надається 44 адміністративних послуги. 

За звітний 2018 рік  у Центр із заявами на отримання адміністративних 

послуг звернулось 3172 особи. Найбільш затребуваними є послуги управління 

держгеокадастру та послуги райдержадміністрації з питань державної 

реєстрації права власності на нерухоме майно. Із загальної кількості звернень за 

послугами держгеокадастра звернулось 1365 осіб, за послугами 

райдержадміністрації – 1479 осіб. 

У 2018 році більш активно громадяни стали замовляти онлайн послуги 

через Публічну кадастрову карту,  а саме: витяг з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Результат надання 

адміністративної послуги заявники мають змогу отримати  безпосередньо в 

Центрі. В 2018 році було отримано 60 таких готових результатів. 

 

В 2018 році незважаючи на підпорядкування закладів охорони здоров’я 

району Центральній міській лікарні,  ми продовжували приділяти увагу галузі 

охорони здоров’я. 

З  початку  року в районі проведена робота щодо забезпечення закладів 

охорони здоров’я (медичних амбулаторій та фельдшерських пунктів), 

розташованих в сільській місцевості Ізюмського району, коштами на оплату за 

енергоносії.  

За підсумками 2018 року загальний обсяг субвенцій на оплату за енергоносії 

складає 393,7 тис. грн., яку згідно укладених договорів між Ізюмською 

районною радою та  Ізюмською міською радою передано до бюджету міста 

Ізюм, з  якого утримуються установи охорони здоров’я що розташовані в 

сільській місцевості. 

В 2018 році Оскільською сільською радою створено КОМУНАЛЬНЕ 

НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОСКІЛЬСЬКА АМБУЛАТОРІЯ 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Оскільської сільської 

ради Ізюмського району Харківської області, до мережі якої в 2019 році будуть 

приєднані медичні заклади Ізюмського району. 
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В 2018 році розпочата реалізація бюджетної програми «Субвенція 

державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості»,  програмою було передбачено будівництво 

нових амбулаторій в селах Оскіл та Бугаївка Ізюмського району.  

На даний час проводяться роботи з будівництва нової амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини в селі Оскіл на загальну суму 8799,531 тис. грн., 

виконання складає 24%. 

В 2019 планується розпочати будівництво амбулаторії в селі Бугаївка, 

проектно-кошторисна документація по даному об’єкту виготовлена, на 

теперішній час технічна документація проекту землеустрою відведення 

земельної ділянки під будівництво знаходиться на погоджені в управлінні 

Дежгеокадастру.  

 

У 2018 році робота райдержадміністрації в галузі освіти була спрямована на: 

 Забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх громадян району; 

 Функціонування єдиного інформаційно-освітнього простору району; 

 Удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до 

запитів населення, економічних умов розвитку, демографічних процесів; 

 Створення сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного, 

психічного і духовного здоров'я вихованців та учнів. 

 Протягом року було створено освітній округ на базі двох закладів: 

Бугаївського НВК та Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Це дозволило 

забезпечити право учнів на здобуття профільного навчання, поглибленого 

вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи. 

З метою надання якісної освіти майбутнім першокласникам, у рамках 

“Нової української школи”, за залишки субвенції з державного бюджету 

відділом освіти було придбано комплекти мультимедійного обладнання 

(ноутбуки, багатофункціональні пристрої) - на суму 108,6 тис.грн., комплекти 

навчального обладнання для початкових класів на суму 217 тис.грн., шкільні 

меблі на суму 214,5 тис.грн, також придбано ламінатори, екрани, проектори. 

У рамках реалізації Меморандуму про співпрацю щодо розвитку 

інклюзивної освіти в Харківській області на базі КЗ “Бугаївський ліцей” 

створено медіатеку (сучасну бібліотеку, що має інтерактивний простір, де діти 

можуть спілкуватися). Для медіатеки, за залишки освітньої субвенції, було 

закуплено меблі та ноутбуки. 

 Для належного функціонування закладів загальної середньої освіти за 

результатами відкритих торгів було придбано: для КЗ “Бугаївський ліцей” - 

лінгафонний кабінет, кабінет біології та хімії, математики та фізики, кабінет 

Захисту Вітчизни; для Довгеньківського НВК — кабінет Захисту Вітчизни; для 

Левківської ЗОШ І-ІІІ ступенів — кабінет фізики; для Липчанівського НВК – 

сучасний кабінет музичного мистецтва, кабінет Захисту Вітчизни, на загальну 

суму 2129,884 тис. грн.  

Для забезпечення своєчасного підвезення учнів до закладів загальної 

середньої освіти у 2018/2019 навчальному році підвіз організовано 8 
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шкільними автобусами для 414 учнів та 90 вчителів (100%) з 8 шкіл району і 1 

філії. Крім шкільних автобусів 13 учнів та 10 вчителів під'їжджають рейсовим 

автотранспортом. 

Для організації своєчасного підвезення учнів у 2018 році за залишки 

освітньої субвенціїї та субвенції з обласного бюджету було придбано два 

шкільні автобуси для КЗ “Бугаївський ліцей” та Співаківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів на суму 3659,0 тис.грн. 

У 2018 році на 1525,376 тис.грн. було придбано паливно-мастильні 

матеріали та на 138,975 тис.грн. придбано запасні частини та виконано 

ремонтні роботи автотранспорту. 

Протягом 2018 року за рахунок залучення коштів різних бюджетів 

проведено роботу по зміцненню матеріально-технічної бази закладів освіти 

району. 

На проведення капітальних ремонтів закладів загальної середньої 

освіти з державного, обласного та районного бюджетів виділено 797,9 тис. 

грн: 

- заміна віконних блоків у шкільному підрозділі Липчанівського НВК 

(районний бюджет); 

- ремонт підлоги спортивної зали Левківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (обласний 

бюджет). 

 Для підготовки закладів освіти до нового навчального року з 

районного бюджету на поточні ремонти було виділено 879,63 тис.грн. 

 

Особливу увагу районна державна адміністрація традиційно приділяє 

питанню оздоровлення дітей соціально незахищених категорій. 

За даними Управління статистики в Ізюмському районі було зареєстровано 

1744 дітей, з них 1077 дитини, які відносяться до пільгових категорій.  

Під час проведення літньої оздоровчої кампанії різними формами 

відпочинку та оздоровлення було охоплено 1826 дітей, що становить 104 % від 

загальної кількості дітей, з них пільгових категорій 1159 дітей, що складає 

107,6 %.  

Влітку 2018 р. було відкрито 11 пришкільних майданчиків відпочинку на 

базі всіх ЗНЗ району, де відпочило 409 дітей (40 % від загальної кількості 

учнів). 

Протягом оздоровчої кампанії з районного бюджету було виділено та 

використано кошти в сумі 197,8 тис. грн. на придбання 45 путівок до заміського 

закладу оздоровлення та відпочинку «Байдиківка».  

Комунальний заклад охорони здоров`я «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» м. Ізюм надав 13 путівок  дітям Ізюмського району, які знаходяться 

на диспансерному обліку. Управління соціального захисту населення протягом 

року надало ще 1 путівку дитині учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

За путівками наданими Управлінням у справах молоді та спорту Харківської 
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ОДА було оздоровлено 60 дітей пільгових категорій. 

 Важливою ланкою роботи райдержадміністрації є робота служби у 

справах дітей.           

  

На даний час в районі проживає 2870 дітей віком до 17 років.  

На обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації 

перебуває 62 дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського піклування. 

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 44 дитини знаходяться під опікою, піклуванням громадян, 16 – 

виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 2 – в 

державних дитячих закладах. 

Всі діти, що посиротіли протягом 2018 року (10чол.) влаштовані до 

сімейних форм влаштування: 9 під опіку родичів, 1 дитина в прийомну сім'ю. 

Проводиться робота по усиновленню дітей. Протягом звітного періоду 1 

дитину усиновлено мешканцями Ізюмського району, 1 дитина усиновлена 

вітчимом.  

Протягом року створено 1 нову прийомну сім’ю, в яку влаштовано 2 

дитини, станом на 01 2019 року на території району функціонує 1 дитячий 

будинок сімейного типу, 3 прийомних сім’ї. 

В 2018 році за кошти субвенції з державного бюджету було придбано 

квартиру для 1 особи з числа дітей-сиріт, місцем походження якої є с. 

Довгеньке. 

 

 Слід зазначити, що одним з основних завдань районної державної 

адміністрації є формування здорового способу життя молоді, реалізацію права 

на оздоровлення та відпочинок, розвиток фізичної культури та спорту. 

На сьогоднішній день в районі працює дитячо-юнацька спортивна школа, 

в якій функціонують секції з футболу, волейболу, баскетболу, настільного 

тенісу. Всього в спортивній школі в 9 групах займається 166 юних спортсменів, 

з якими проводять навчально-тренувальний процес 8 тренерів-викладачів з 

видів спорту. З районного бюджету на утримання ДЮСШ були виділені кошти 

в сумі 122,6 тис. грн.  

Серед молоді та дорослого населення сектором у справах молоді та 

спорту райдержадміністрації була проведена  дванадцята відкрита Спартакіада 

серед організацій, підприємств та установ району з 5 видів спорту: шахів, 

шашок, міні-футболу, настільного тенісу, волейболу. В змаганнях брали участь 

11 команд, а призерами стали спортсмени Оскільської ОТГ, Чистоводівської і 

Куньєвської сільських рад. Також в 2018 році вперше була проведена районна 

Спартакіада серед державних службовців і депутатів різних рівнів. В період з 

квітня по листопад на стадіонах сіл району проходив чемпіонат Ізюмського 

району з футболу серед аматорських команд. В змаганнях брали участь 11 

сільських команд.  Чемпіоном  і володарем Кубка району стала 

«Чистоводівка», «Молнія» комбінату хлібопродуктів і «Олімпік» Куньєвської 

сільської ради посіли друге і третє місця відповідно. В обласній Спартакіаді з 



 13 

видів спорту на Кубок голови облдержадміністрації збірні команди нашого 

району брали участь в 9 видах спорту. Згідно рейтингової таблиці Ізюмський 

район посів 2 сходинку з 13 районів і ОТГ області, які входять до нашої групи. 

Ми постійно приділяємо увагу покращенню матеріально-технічної бази 

районного спорту. За кошти державного бюджету на суму 92,2 тис. грн.  

побудовано спортивний майданчик з тренажерним обладнанням, який 

розташовано в с. Олександрівка. За Програмою «Разом в майбутнє» за кошти 

обласного бюджету на суму 368,6 тис. грн. зроблено капітальний ремонт 

спортивної зали Левківської ЗОШ. В с. Донецьке за кошти районного бюджету 

на суму 146,5 тис. грн. і сільського бюджету на суму 101 тис. грн. побудоване 

футбольне поле і закуплено матеріал для облаштування душових, туалетів, 

роздягалень і сидячих місць для глядачів.   

Всього в минулому році за рахунок коштів різних бюджетів на спортивні 

заходи, навчально-тренувальну роботу, ремонт і будівництво нових спортивних 

споруд було профінансовано близько 1,7 млн. грн. 

 

У 2018 році за рахунок бюджетних коштів проводилася масштабна робота з 

ремонту і облаштування закладів культури району. 

За кошти обласного бюджету зроблені капітальні ремонти у 

Олександрівському сільському Будинку культури (1353,656 тис. грн.),  

Іванчуківському сільському Будинку культури (1145,317 тис. грн.) та 

Довгеньківському сільському клубі (1417,133 тис. грн.). 

За кошти районного бюджету: 

- у Заводському сільському Будинку культури зроблені внутрішні роботи 

– ремонт зали та фойє на суму 300,0 тис. грн.; 

- у Іванчуківському сільському Будинку культури проведений 

капітальний ремонт системи опалення на суму 255,0 тис. грн. 

 

Замінено вікна та двері на металопластикові у Бражківському сільському 

клубі на суму 170,0 тис. грн. 

За рахунок бюджетних коштів поповнена матеріально-технічна база закладів 

культури району на суму 117,7 тис. грн. 

Придбано музичну апаратуру в Крамарівський сільський клуб та 

комп’ютери в Бригадирівський, Бабенківський, Липчанівський, Федорівський, 

Крамарівський та Малокомишуваський сільські клуби. 

В поточному році планується виділення з обласного бюджету 1,5 млн. 

грн. на продовження капітального ремонту сільського Будинку культури села 

Іванчуківка та 2,5млн.грн. на капітальний ремонт Вірнопільського сільського 

Будинку культури. 

 Як наслідок, не залишаються в боргу й наші художні колективи й 

аматори сцени.  
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У березні, в капітально відремонтованому Кам’янському сільському 

Будинку культури відсвяткували визначну дату – 95-річчя нашого Ізюмського 

району. 

У святкуванні взяли участь не лише мешканці Ізюмщини. Кам’янський 

СБК приймав почесних гостей і артистів з міста, інших районів, обласного 

центра.  

10 червня на конкурсі аматорів народного мистецтва «Слобожанські 

передзвони» Ізюмський район презентував програму звітного концерту 

«Ізюмщина – частинка України». 

У вересні кращі самодіяльні артисти Ізюмського району дали концерт для 

учасників зборів з територіальної оборони. 

  Військовослужбовці, волонтери, керівники району стали глядачами 

заходів, присвячених  героям Небесної сотні, Дню Гідності і Свободи, Дню 

захисника України, Дню збройних сил України. 

У 17 селах району відбулося свято села.  

У вересні самодіяльні артисти Ізюмського району взяли участь у фестивалі 

обрядового та сучасного весільного дійства «Весілля в Малинівці +». 

29 вересня в м. Харків пройшов Великий Слобожанський  ярмарок.  

Загалом, Ізюмщина добре презентувала себе на Великому Слобожанському 

ярмарку, підтвердженням чого стали дипломи голови Харківської обласної 

адміністрації Юлії Світличної за перемоги у конкурсах: 

- «На кращу концертну програму» в номінації «За загальний рівень музичної та 

сценічної культури»; 

- «Огородня книга рекордів» в номінації «Найкумедніший натюрморт»; 

- «Веселкова арка» в номінації «Багатофункціональність арт-інсталяції»; 

- «Найяскравіший український образ серед учасників ярмарку». 

 

Заслуговує на увагу й організаційна робота райдержадміністрації по 

сприянню створенню в районі сільських об’єднаних територіальних громад. 

Приклад організації життєдіяльності вже створеної раніше Оскільської ОТГ 

доводить, що цим шляхом треба іти і далі. В другому півріччі була проведена 

досить об’ємна робота по сприянню створення іншої  ОТГ району – 

Бугаївської, а також можливого приєднання громад Довгеньківської і 

Бражківської сільських рад до Оскільської ОТГ. Це і аналіз фахівцями 

райдержадміністрації фінансової спроможності ОТГ, і опрацювання питань 

майбутньої життєдіяльності громади, і досить емоціональні зустрічі з 

територіальними громадами сільрад, і підготовка проектів необхідних 

документів і рішень по створенню ОТГ для направлення до 

облдержадміністрації, багато іншої роботи.  

Ця робота просувається нелегко, часом зустрічаючи нерозуміння і 

протидію з боку окремих сільських голів. Але, вона буде продовжена в 

інтересах мешканців сільських громад з метою залучення  додаткових ресурсів 

області і району в інфраструктуру ОТГ. 
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 Публічна організаційна робота райдержадміністрації по виконанню 

повноважень забезпечувалась проведенням планових розширених нарад у 

голови райдержадміністрації та засідань колегії райдержадміністрації. 

Наради готувалися та проводилися, як правило, два рази на місяць. 

Впродовж 2018 року на нарадах було розглянуто понад 50 питань 

життєдіяльності району. Головна увага щомісяця зверталась на питання 

виконання бюджету району. В обов’язковому порядку на нарадах 

заслуховувались звіти та інформації про роботу структурних підрозділів 

райдержадміністрації та районних організацій. Окремо приділялася увага 

розгляду на нарадах і засіданнях колегії райдержадміністрації питань роботи 

аграрного сектору, сплаті за оренду земельних паїв, рівня заробітної плати, 

благоустрою територій, питань роботи у сфері житлово-комунального 

господарства, створення об’єднаних територіальних громад, інші важливі 

питання.  

По всіх розглянутих питаннях оперативно приймалися рішення, надавалися 

доручення і рекомендації. 

Забезпечити виконання повноважень районної державної адміністрації, 

передбачених чинним законодавством, стало можливим завдяки злагодженій 

роботі нашого трудового колективу. 

До складу Ізюмської районної державної адміністрації входять 13 

структурних підрозділів: апарат (4 відділи та 2 сектори), 3 управління, 5 

відділів, 4 сектори, служба у справах дітей та Центр надання адміністративних 

послуг при Ізюмській районній державній адміністрації. 

Штатна чисельність на кінець 2018 року – 102 одиниці, із яких 87 посад 

державної служби, 4 посади недержавної служби і 11 посад працівників, які 

виконують функції з обслуговування в районній державній адміністрації. 

Фактично працювало 93 особи, із яких 81 - державні службовці, 3 - 

недержавної служби  та 9 працівників, які виконують функції з обслуговування 

в районній державній адміністрації. 

Вакантними залишається 6 штатних одиниць посад державної служби, 1 

штатна одиниця посад недержавної служби та 1 штатна одиниця посад 

працівників, які виконують функції з обслуговування. 

Районною державною адміністрацією проводиться відповідна робота 

щодо вдосконалення кадрової політики, в тому числі в частині заміщення 

вакантних посад професійно підготовленими працівниками, які успішно 

виконують службові обов’язки, виявляють ініціативу, мають організаторські 

здібності та необхідний досвід роботи. 

У 2018 році в апараті та структурних підрозділах районної державної 

адміністрації проведено 37 засідань конкурсних комісій на заміщення 

вакантних посад державних службовців. За результатами конкурсного відбору 

вперше прийнято на державну службу  – 5 осіб, за результатами конкурсу 

відбулося просування по службі для 5 осіб. 
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Аналіз якісного складу районної державної адміністрації станом на 01 

січня 2019 року показав, що на посадах державної служби працює 84 особи, із 

яких мають вищу освіту 100%, у тому числі: повну вищу – 95,2% (80 осіб), 

базову вищу – 4,8% (4 особи). При цьому за напрямком освіти: економічна – 

57,1% (48 осіб), технічна – 15,5% (13 осіб), сільськогосподарська – 7,1% (6 

осіб), юридична – 4,8% (4 особи), гуманітарна – 14,3% (12 осіб). Серед 

працюючих 9 магістрів державного управління та 2 магістри державної 

служби. 

На сьогодні в Харківському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України здобуває додаткову вищу освіту 1 державний службовець. 

За результатами проведення оцінювання службової діяльності державних 

службовців, які займають посаду державної служби категорії «Б» та «В» в 

апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації одержали 

позитивну оцінку 66 державних службовців: 28 - категорії «Б», 38 - категорії 

«В», які підлягали оцінюванню у 2018 році.  

Ізюмська районна державна адміністрація, як орган виконавчої влади, 

має потужний кадровий потенціал для виконання повноважень, передбачених 

діючим законодавством. 

Перед нами ще багато невирішених проблем, які, сподіваюсь, ми 

здолаємо, адже в першу чергу, акцентуємо увагу на наших головних 

пріоритетах – благополуччя і добробут кожного громадянина, забезпечення 

належного рівня освіти і культури, соціальних благ, охорони здоров’я, 

економічного росту. 

 

 


