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Впродовж 2018 року діяльність Сахновщинської районної державної 

адміністрації була спрямована на забезпечення збалансованого соціально-

економічного розвитку району, ефективне використання трудових та 

фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестицій в основні галузі 

економіки, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району. 
Враховуючи широкий спектр повноважень та розуміючи високий рівень 

відповідальності за ефективність їх реалізації посадовими особами районної 
державної адміністрації послідовно і наполегливо здійснюються заходи, 
спрямовані на організацію забезпечення дієвого і результативного 
функціонування структурних підрозділів районної державної адміністрації, їх 
тісної співпраці (у межах компетенції) з органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями Сахновщинського району.  

Діяльність Сахновщинської районної державної адміністрації Харківської 

області спрямована на виконання покладених на неї завдань та обов’язків, 

доручень обласної державної адміністрації, неухильне додержання вимог 

чинного законодавства, що регламентує діяльність райдержадміністрації, 

виконання загальнодержавних та районних програм. 

До складу Сахновщинської районної державної адміністрації входять: 

апарат райдержадміністрації; 

фінансове управління райдержадміністрації; 

управління праці та соціального захисту населення; 

відділ економічного розвитку і торгівлі; 

управління агропромислового розвитку; 

служба у справах дітей; 

відділ культури, туризму, молоді та спорту;  

відділ освіти; 

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, 

розвитку інфраструктури та цивільного захисту; 

сектор державної реєстрації; 

архівний відділ. 

Робота з персоналом райдержадміністрації відповідно до Закону України 

«Про державну службу» спрямована на реалізацію державної політики з питань 

управління персоналом, добір персоналу, планування та організацію заходів з 

питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, 

документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та 

припинення. 

Постійна увага в районної державної адміністрації приділяється 

підвищенню рівня професійної компетенції державних службовців шляхом 

професійного навчання, підвищення кваліфікації за програмами тематичних 

короткострокових семінарів та самоосвіти.  

 



З метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності 

структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється 

планування роботи, завдяки чому управлінська діяльність Сахновщинської 

районної державної адміністрації має налагоджену системну роботу.  

Районна державна адміністрація відповідно до Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації» забезпечує виконання законодавчих актів влади 

вищого рівня та власних розпорядчих документів. З метою реалізації державної 

політики в різних галузях, власних та делегованих повноважень протягом 

минулого року підготовлено та видано 286 розпоряджень голови 

райдержадміністрації з основної діяльності та надано 16 протокольних 

доручень. 

З метою налагодження системного діалогу райдержадміністрації і 

громадськості, підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих 

питань соціально – економічного та культурного розвитку району протягом 

року активно діяла Громадська рада при Сахновщинській райдержадміністрації.  

Представники громадськості постійно залучаються до участі в 

загальнорайонних заходах, різноманітних зібраннях, засіданнях, обговореннях. 

Райдержадміністрацією надається сприяння громадським організаціям в 

реалізації їх суспільно значущих ініціатив, проведення публічних громадських 

акцій патріотичного, соціального спрямування.  

Ще одним напрямком підвищення ефективності взаємодії із 

громадськістю є робота з забезпечення функціонування офіційного веб-сайту 

райдержадміністрації. Це дозволяє інформувати громадськість про 

найважливіші події, явища і тенденції суспільно-політичного, соціально-

економічного становища району. 

Головою райдержадміністрації забезпечено відповідні умови щодо 

прозорості діяльності райдержадміністрації. Виконуються вимоги Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». Інформація щодо діяльності 

райдержадміністрації оприлюднюється на офіційному сайті 

райдержадміністрації. 

Райдержадміністрацією постійно проводиться моніторинг місцевих ЗМІ 

на наявність зауважень і пропозицій інституту громадянського суспільства та 

окремих громадян щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування. У разі виявлення таких публікацій 

розробляється план дій щодо мінімізації проблеми або її вирішення.  

Протягом звітного періоду організовувалась робота щодо неухильного 

дотримання та правильного застосування законів та інших нормативних 

документів. Проводилась претензійна та позовна робота, забезпечувалось 

представництво районної державної адміністрації в судах під час розгляду 

правових питань і спорів. 

Юристами райдержадміністрації постійно надаються консультації, 

правові висновки щодо правильності застосування норм права та недопущення 

в процесі діяльності райдержадміністрації виникнення ситуацій корупційної 

спрямованості. Одночасно, для громадян діє громадська приймальня щодо 



надання первинної правової допомоги, де зокрема, надаються відповідні 

роз’яснення, консультації та готуються проекти заяв та клопотань. 

Діяльність Сахновщинської райдержадміністрації та органів місцевого 

самоврядування району у 2018 році була спрямована на оперативне реагування 

на звернення громадян, цілеспрямоване розв’язування їхніх обґрунтованих 

вимог. 

До райдержадміністрації за 2018 рік надійшло 531 звернень, з них: 228 – 

письмових, 287 – на особистих прийомах. За результатами розгляду звернень 

громадян вирішено по суті 163 питань звернень, по іншим надано консультації 

та роз’яснення. 

Найбільш актуальними у 2018 році були  питання сільського 

господарства, соціального захисту, комунального господарства. 

Особистий та виїзні прийоми протягом 2018 року здійснювались згідно 

графіку прийому громадян. 

 Для сприяння  громадянам у вирішенні їх питань практикуються виїзні 

форми роботи з населенням керівників району та служб, які забезпечують 

життєдіяльність територіальних громад. За 2018 рік було проведено 15 виїзних 

прийомів керівництвом райдержадміністрації. 

 

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

У 2018 році по району отримано  валової продукції  сільського  

господарства   на  суму 564,8 млн. грн.,  що  складає 107,2% до  2017 року, в 

тому числі продукції рослинництва на суму – 467,6 млн. грн., або 108,8%, 

продукції тваринництва на суму – 97,2 млн. грн., або 100%.     

Станом на 01.01.2019 року всього в районі зібрано зернових культур з 

площі 49342 га, отримано  190,1 тисяч тонн зерна, або 99,1% до минулого року, 

урожайність склала 38,6 ц/га. (в 2017 році всього зернових культур було зібрано 

на площі 51164 га., намолочено –  191,8 тис. тонн, при врожайності 37,6 ц/га). 

 Озимої пшениці зібрано з площі 18771 га., намолочено 50621 тонну (на 

39162 тонни менше або 56,4% до 2017 року), урожайність склала 27,0 ц/га, 

озимого жита зібрано з площі 64 га., намолочено – 160 тонн (на 963 тонни 

менше або 14,2% до 2017 року), при урожайності 24,9 ц/га,   озимий ячмінь 

зібрано на площі 181 га., намолочено – 628 тонн (на 430 тонн більше або 

317,2% до 2017 року), при урожайності 34,7 ц/га, ярого ячменю зібрано з площі 

12744 га., намолочено – 43196 тонн (на 3465 тонн менше або 92,6% до 2017 

року), при урожайності 33,9 ц/га, гороху – зібрано 2402 га., намолочено 4339 

тонн (на 822 тонни більше або 152% до 2017 року), при урожайності 18,1 ц/га,  

та круп’яні культури: гречки по району зібрано на площі 100 га., валовий збір 

склав 100 тонн(на 85 тонн менше або 54,1% до 2017 року),  при врожайності 

10,0  ц/га., проса зібрано із площі  156 га., - 321  тонну (на 288 тонн більше або 

972,7% до 2017 року), при врожайності 20,6 ц/га. Основною причиною низької 

врожайності ранніх зернових культур є несприятливі погодні умови, які були в 

2018 році, а саме: затяжна прохолодна весна, після якої розпочалося посушливе 

літо – опадів на території району майже не було. 



Кукурудзи на зерно зібрано на площі 14541 гектар, при врожайності  62,2 

ц/га, валовий збір склав 90722 тонни, або 183% до минулого року (в 2017 році 

зібрано з площі 14541 га, намолочено – 49550 тонн, при врожайності 34,2 ц/га).  

Цукрового буряку по району зібрано на  площі  663 га. З цієї площі 

накопано 16603 тонни  при урожайності 250,4 ц/га, або 83% до минулого року ( 

в 2017 році накопано з площі 727 га., зібрано –  20061 тонни, при врожайності 

276 ц/га). 

        Зібрано соняшнику на площі 26907 га, з цієї площі отримано 76942 тонни, 

при урожайності 28,6 ц/га, або 135,6% до минулого року (в 2017 році зібрано з 

площі 24645га, намолочено 56747 тонн, при врожайності 23,0 ц/га).  

Овоче – баштанні культури в районі вирощувалися на площі 1500 га., з 

цієї площі одержано 13,1 тисяч тонн, урожайність склала 87 ц/га. Виробництво 

картоплі склало 15,8 тисяч тонн, або 100 % до минулого року, з площі збирання 

– 1500 га, середня урожайність склала 105,6 ц/га. Картопля і овочі в основному 

вирощуються у власних господарствах населення. 

Під урожай 2019 року посіяно озимих культур на площі 21651 га., що 

становить  110% до плану, під урожай 2018 року озимих культур було посіяно 

на площі 19874 га. Наш район посідає п’яте місце по посіву озимих серед 

районів області. Посів озимих проводиться кондиційним насінням високих 

репродукцій з мінеральними добривами. В березні місяці 2019 року традиційно 

планується провести виїзну семінар-нараду з керівниками та спеціалістами 

сільськогосподарських підприємств району всіх форм власності за участю 

науковців з інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, на якому учасники 

бувають на полях сільгосппідприємств, де оглядають стан посівів озимої 

пшениці та отримують  відповіді та поради від спеціалістів інституту на 

поставлені запитання. 

 Для проведення комплексу весняно - польових робіт 

сільгосптоваровиробниками району активно ведеться закупка мінеральних 

добрив. Вже закуплено 3075 тонн, що становить 90,3% до плану (3406 тонн). 

Оранку зябу під посів ярих культур наступного року проведено на площі 

75390 га, що становить 100% планових площ, в тому числі глибокої 700 га. 

Придбання техніки. За 2018 рік сільгосптоваровиробниками району 

придбано – 55 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 43 млн. 974 тис. 

грн., з неї придбано техніки іноземного виробництва 27 одиниць на суму 37 

млн. 378,9 тис. грн. (США – 13 одиниць, Польща – 1 одиниця, Білорусія – 3 

одиниці, Італія – 3 одиниці, Німеччина – 5 одиниць, Іспанія – 2 одиниці). 

 За 2017 рік сільгосптоваровиробниками району придбано – 81 одиницю 

сільськогосподарської техніки на суму 49 млн. 642 тис. грн., з неї придбано 

техніки іноземного виробництва 36 одиниць на суму 39 млн. 212,9 тис. грн. ( 

США – 20 одиниць, Росія – 2 одиниці, Білорусія – 6 одиниць, Франція – 1 

одиниця, Італія – 3 одиниці, Німеччина – 4 одиниці). 

Галузь тваринництва. Станом на 1 січня 2019 року  згідно Ф-24 по 

тваринництву  в  с. г. підприємствам району  налічується поголів’я  ВРХ-2095 

голів, що на 1154 голови менше або 64% до минулого року, в тому числі корів -

826 голів, що на 307 голів менше або 73% до минулого року.  Зменшення  



поголів’я  ВРХ, в тому числі корів відбулося за рахунок господарства  СТОВ 

«Мрія» (ТОВ «АД ім. Горького») в господарстві було  здійснено переміщення 

всього  поголів’я  ВРХ  в Красноградський район. 

 Поголів’я  свиней на 01.01. 2019 року  становило - 851 голову, на 270 

голів менше або 76% до 2017 року. На сьогоднішній день в таких 

господарствах, як: ПСП «Маяк» та ПОСП «Нарек» ведеться інтенсивна 

підготовка для відновлення свинарської галузі, вже в лютому-березні 2019 року 

ПСП «Маяк» та ПОСП «Нарек» планує закупити племінне поголів’я для 

подальшого утримання та розведення свинарської галузі. В даних 

господарствах  приміщення на 100% готові для утримання поголів’я  свиней, та 

відповідає всім санітарним умовам по утриманню даного поголів’я. ПОСП 

«Нарек» в лютому місяці поточного року планує повністю завершити 

реконструкцію  4-х корпусів на 1500 голів   за новітніми французькими 

технологіями, та закупити  маточне поголів’я свиней в кількості 60 голів. На  

дану реконструкцію корпусів по утриманню  поголів’я свиней  підприємством 

було витрачено більше 18 млн. грн.  

 Основною причиною затримки відновлення свинарської галузі в даних 

господарствах є поширення по Україні, зокрема і в районах Харківської 

області, збудника Африканської чуми свиней.  

За 2019 рік по  с. г . п. району отримано валового надою молока - 4725 

тонн, що на 2397 тонн менше або 66% до минулого року. Надій на корову  по 

середньому поголів’ю  становить - 5812 кг (на 40 кг менше ніж у 2017 році або 

99,3%). Вирощено  тваринницької продукції в живій вазі – 423,4 тонни (на 98 т. 

менше від показника минулого року або 81%), в т. ч. ВРХ – 310 тонн, свиней – 

111 тонни, вівці – 2,4 тонни. Середньодобові прирости становлять по ВРХ - 463 

грами (на 28 грам більше від показника минулого року або 106%)., по свинях 

середньодобовий показник становить-415 грам (на 115 грам більше від 

показника минулого року або138%).  

Працівниками управління агропромислового розвитку на протязі року  

проводилася робота із сільськогосподарськими підприємствами району, 

сільськими (селищною) радами та населенням по виконанню державних 

програм підтримки агропромислового  комплексу. Кошти державного і 

обласного бюджетів, що спрямовуються на фінансову підтримку 

агропромислового комплексу в 2018 році: населення району отримало в розмірі 

2 млн. 941 тис. грн. за утримання молодняку ВРХ, сільськогосподарські 

підприємства – 823,5 тис. грн. за утримання поголів’я корів. По даним 

питанням у лютому 2019 року планується провести семінар із 

сільськогосподарськими підприємствами району, сільськими (селищною) 

радами за участю спеціалістів з Департаменту агропромислового розвитку 

обласної державної адміністрації, які докладно розкажуть про державні 

програми в 2019 році і зміни до них по підтримці сільськогосподарських 

підприємств та населення 

Заробітна плата. Середньомісячна заробітна плата по 

сільськогосподарських підприємствах Сахновщинського району за 2018 рік 

склала 7947 гривень, що на 1577 гривень більше ніж було  у 2017 році і 



становить 125%. Середньооблікова кількість штатних працівників за 12 місяців 

2018 року становить 1121 особа, фонд оплати праці штатних працівників – 

106907,9 тис. грн. (заробітна плата та кількість штатних працівників надається 

по оперативним даним 16 сільськогосподарськими підприємствами району, що 

входять в облікове коло). 

Заборгованості по виплаті заробітної плати по сільськогосподарським 

підприємствам району не має. 

Розрахунки за земельні та майнові паї. Управлінням АПР постійно 

проводиться робота, в межах компетенції, по своєчасному та повному 

проведенню розрахунків з власниками земельних та майнових паїв відповідно 

до укладених договорів. 

 Сільськогосподарськими підприємствами району всіх форм власності, 

відповідно до укладених договорів, своєчасно та повністю здійснюються 

розрахунки за оренду земельних паїв. Загальний розмір орендної плати за 

договорами оренди земельних часток (паїв) за 2018 рік складає  – 100384,2 тис. 

грн., що на 14202,9 тисяч гривень більше або 116% до минулорічного 

показника ( в 2017 році загальний розмір орендної плати складав 86181,3 тис. 

грн.)  

 Станом на 01.01.2019 року виплачено орендної плати 100384,2 тис. грн., 

що становить 100% від загальної нарахованої суми. В тому числі виплачено 

грошима – 94109 тис. гривень, продукцією та послугами на суму – 6275,2 тис. 

гривень.  Середній розмір плати за 1 гектар орендованої землі відповідно до 

укладених договорів складав 2337,7 гривень, що на 16% або 330,7 гривень 

більше в порівнянні з 2017 роком (середній розмір плати за 1 гектар 

орендованої землі в 2017 році складав 2007,0 гривень). Розмір плати за оренду 

земельних часток (паїв) в 2018 році  в середньому по району складав 7,7% від 

вартості земельної ділянки (в 2017 році цей показник складав 6,9%). 

  Орендна плата за майно нараховується господарствами району в розмірі 

1% від вартості орендного майна. За 2018 рік нараховано орендної плати по 4 

господарствам району,  які орендують майно на суму 38,12 тис. грн. Виплачено 

38,12 тис. грн., що становить 100%  від нарахованої суми, в тому числі 

виплачено грошима 25,5 тис. грн., послугами – 12,62 тис. грн. 

 

БЮДЖЕТ РАЙОНУ 

 

До  зведеного   бюджету району   за січень – грудень   2018 року   

надійшло   доходів  без   урахування  трансфертів    84565,8 тис. грн., або 105,0 

% до затверджених показників ( 80545,1 грн.) , перевиконання становить 4020,7 

тис. грн. У порівнянні з попереднім звітним періодом 2017 року доходи 

збільшились на 11277,4 тис. грн.   

З 16 сільських рад забезпечили виконання планових призначень 16 

сільських ради, в тому числі: Сахновщинська селищна рада – 107,4%,  

Аполонівська сільська рада – 109,6 %,  Великобучківська сільська рада – 107,6 

%, Володимирвська  сільська рада – 107,8 %  Дарнадеждинська  сільська рада – 



111,0 %, Катеринівська сільська рада – 103,8 %, Лигівська сільська рада – 101,0 

%, Новочернещинська сільська рада – 120,5 %, Новоолександрівська  сільська 

рада – 100,5 %.     Огіївська сільська рада – 124,5 %, Олійниківська сільська 

рада – 102,8 %, %,     Тавежнянська сільська рада – 134,5 %,     Шевченківська 

сільська рада – 128,8 %, :    Багаточернещинська сільська рада – 104,3 %     

Дубовогрядська сільська рада – 107,3 %,     Лебедівська сільська рада – 105,3 %.  

бюджет  Сахновщинського району виконаний на 101,0 % (+ 487,0 тис. грн.). 

Основними бюджетоутворюючими джерелами за надходженнями  до 

зведеного бюджету району є: 

 - податок та збір на доходи фізичних осіб , який складає 51,6 відсотки в 

сумі надходжень загального фонду зведеного бюджету району , за звітний 

період зазначеного податку  надійшло 43624,3 тис. грн., або  101,4 % до плану – 

43001,2 тис. грн., перевиконання  складає 623,0 тис. грн. У  порівнянні з звітним 

періодом 2017 року  податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло на  

9154,3 тис. грн. більше.    

   - податок на  майно( податок на нерухоме майно , відмінне від 

земельної ділянки, земельний податок , орендна плата)  складає 23,5 

відсотки в сумі надходжень загального фонду  зведеного бюджету району. За 

звітний період зазначеного податку надійшло 19893,4 тис. грн.,  або 99,3 % до 

плану  ( 20025,0 тис. грн.) , невиконання складає 131,6 тис. грн. У порівнянні з 

відповідним періодом 2017 року  податку на  майно  надійшло на  1396,9  тис. 

грн. менше.  

 - Єдиний  податок складає 20,7 відсотки в сумі надходжень загального 

фонду      зведеного бюджету району. За звітний період зазначеного податку 

надійшло 17484,7 тис. грн.,  або 124,8 % до плану  (14015,5 тис. грн.) , 

перевиконання складає 3469,2 тис. грн.  У порівнянні з відповідним періодом 

2017 року  надійшло на  3767,2 тис. грн. більше податку.  

В тому числі єдиний податок з сільськогосподарських виробників 

забезпечений у виконанні  на 131,8 %, перевиконання складає 3138,8 тис. грн. 

(план за розписом 9869,2 тис. грн., факт – 13008,0  тис. грн.)  

Внутрішні податки на товари та послуги (Акцизний податок з 

реалізації підакцизних товарів ) за січень – грудень   2018 року надійшло 

2524,0 тис. грн., планові призначення  за розписом передбачені в сумі 2406,6 

тис. грн., що становить 104,9 відсотки, перевиконання -  117,4 тис. грн.   

  Станом на 31.12.2018 року в Сахновщинському  районі  налічується  17 

бюджетів,  в тому числі  1 районний, 1 селищний та 15 сільських бюджетів. 

 Проаналізувавши структуру  видатків зведеного  бюджету в розрізі 

галузей  станом на 31.12.2018 року  касові видатки склали 237 297,0 тис.грн. що 

на  10% більше видатків звітного періоду 2017 року. Найбільшу питому вагу 

складають видатки на галузь «Освіта» 39,0%, що на 4,1% більше  касових 

видатків 2017 року, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» складає  

29,1 %, або  на 1,3% менше касових видатків 2017 року, «Охорона здоров’я» - 

11,9%, або  на 0,1% більше видатків 2017 року, «Державне управління» - 8,0% 

або на 1,6% більше видатків 2017 року,  «Культура і мистецтво» - 3,9 %,  або на 

0,7 % менше  видатків 2017 року,  «Житлово-комунальне господарство» - 3,4%, 



або на 0,9% менше  2017 року, «Фізична культура і спорт» -  0,4%, або на 0,2%  

більше 2017 року. 

 Видатки на   заробітну  плату з нарахуванням за звітний період 2018 року  

склали 43,7% від загальної суми видатків, або на 5,9%  менше видатків 2017 

року, на медикаменти – 0,1%, що на рівні видатків видатків 2017 року, на  

продукти харчування – 0,1% на рівні милого року , на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв – 4,5 %, що на 0,2% більше видатків 2017 року. 

 Станом на 31.12.2018 року фактично зайнято в бюджетних установах 

району   1550,73 штатних  посад (ставок)  при плані  1595,48 штатних посад 

(ставок).  

  У 2018 році  заробітна плата працівникам бюджетних установ виплачена 

у повному обсязі, прострочена заборгованість по енергоносіях відсутня. Станом 

на 01.01.2019 року  в органах казначейства зареєстрована  кредиторська 

заборгованість у сумі 17 981,4 тис.грн. за нараховані пільги та житлові субсидії  

17 862,3 тис.грн. та за підвіз учнів – 119,1 тис.грн. Дебіторська заборгованість 

підписка періодичних видань на 2019 рік. 

 

 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У 2018 році на території районну впроваджені низка інфраструктурних 

проектів, фінансування яких здійснювалось з залученням зовнішніх джерел. 

Так, завдяки співпраці районної державної адміністрації, обласної державної 

адміністрації, обласної ради, органів місцевого самоврядування у звітному році 

на будівництво, ремонт, придбання предметів та матеріалів за рахунок різних 

джерел фінансування залучено близько 30 млн. грн., з них на реалізацію 

проектів понад 17 млн.грн. 

У 2018 році: 

 Завершений капітальний ремонт адміністративної будівлі в 

с.Лигівка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини для 

забезпечення населення сільської ради (1367 осіб) належними умовами для 

надання первинної медичної допомоги. Кошторисна вартість – 1662,1 тис.грн. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій: 

 Придбані предмети та обладнання довгострокового користування 

для амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Лигівка на суму 200,0 

тис.грн. 

 Проведені ремонтно-будівельні роботи комунального закладу 

“Сахновщинський районний історико-краєзнавчий музей” в смт Сахновщина 

(загальна вартість – 149,3 тис.грн.). 

 Придбані предмети та обладнання довгострокового використання 

(тенісні столи) для відділу освіти на суму 112,0 тис.грн. 

Залишилися невикористаними кошти субвенції в сумі 1079,0 тис.грн. і 

переходять на 2019 рік. 

За рахунок коштів обласного бюджету: 



 Завершений капітальний ремонт системи водопостачання в с. 

Дубові Гряди. Загальна вартість - 5251,6 тис.грн. 

 Проведене освітлення зони відпочинку парку «Батьки і діти III 

тисячоліття» по вул.Чкалова, 28а в с.Новоолександрівка Сахновщинського 

району. Освоєно 307,6 тис.грн. 

 Реалізований проект «Капітальний ремонт вуличного освітлення по 

вул.1Травня, вул.Молодіжна, вул.Шкільна, пров.Шкільний, вул.Зелена в 

с.Новодмитрівка Сахновщинського району Харківської області» на суму 270,9 

тис.грн. 

 Проведена реконструкція вуличного освітлення по вул.Комарова в 

смт.Сахновщина. Освоєно 170,4 тис.грн. 

 Розпочате будівництво водопровідної мережі в с. Володимирівка. 

Загальна вартість проекту 8155,5 тис.грн., у 2018 році освоєно 2632,0 тис.грн. 

 Проведене технічне переоснащення системи опалення Сугарівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів в селі Сугарівське, що створило комфортні умови 

організації навчально-виховного процесу для 84 учнів та економію бюджетних 

коштів (температурний режим закладу відповідає санітарно-епідеміологічним 

нормам). Освоєно 1417,5 тис.грн. 

 Завершений капітальний ремонт будівлі клубу з благоустроєм 

прилеглої території по вул. Поштова, 10 в селі Сугарівське (с. Жовтень). 

Загальна вартість проекту 2861,6 тис.грн., у 2018 році освоєно 1300,0 тис.грн. 

 Розпочаті роботи по облаштуванню спортивного майданчика зі 

штучним покриттям у Лигівському НВК, які будуть завершені 30.05.2019 р.). 

Касові видатки склали 972,0 тис.грн. 

 Придбані: спортивний комплекс з тренажерним обладнанням для 

Катеринівського НВК (185,0 тис.грн.) і спортивний комплекс з гімнастичним 

обладнанням для Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (115,0 тис.грн.). 

 Проведений капітальний ремонт водопровідної мережі в с.Гришівка 

Дар-Надеждинської сільської ради Сахновщинського району Харківської 

області. 454 жителя села (108 дворів) забезпечені питною водою. Освоєно 637,0 

тис.грн. 

 Виконані роботи з установки автоматичної пожежної сигналізації,  

систему тривожних оповіщень та виконані роботи з установки оповіщення про 

пожежу в Сахновщинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. Касові видатки склали 699,8 

тис.грн. 

 Виконаний капітальний ремонт покриття Майдану Слави та вул. 

Центральної. Освоєні кошти в сумі 3200,0 тис.грн. Покриття знаходилось в 

незадовільному стані, що викликало скарги у населення. Мета проекту - 

створення сприятливих умов для руху жителів селища та району,  приведення в 

належний естетичний вид центральної частини селища, покращення 

благоустрою селища.  

 Проведений капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського 

пункту в селі Максимівка, який забезпечує надання первинної медичної 



допомоги 173 жителям села, в тому числі 25 дітям. Касові видатки склали 

1423,1 тис.грн. 

 Для Сугарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів придбані кабінет математики 

та географії на суму 300,0 тис.грн. 

 Придбано для 9 закладів освіти ноутбуки та техніку для 

друкування, копіювання, сканування та  ламінування для початкової школи на 

суму 315,0 тис.грн. 

 Придбані навчальні кабінети та меблі для опорного закладу КЗ 

Лигівський ліцей на суму 800,0 тис.грн. 

 Відділом освіти проведено тендерні процедури відкритих торгів на 

закупівлю дидактичних матеріалів  для перших класів закладів освіти на  суму 

337,8 тис. грн. та на закупівлю сучасних меблів на  суму 276,0 тис.грн. Кошти 

освоєні. 

 Проведені допорогові закупівлі комп’ютерного обладнання для 

початкових класів на  суму 169,4 тис.грн. Кошти освоєні. 

Реалізовані 5 проектів - переможців обласного конкурсу міні-проектів 

розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» на загальну суму 1228,2 

тис.грн.: 

 Завершений капітальний ремонт Лигівського НВК, замінені вікна та 

двері на енергозберігаючі. Кошти освоєні в сумі 298,9 тис.грн. 

 Проведений ремонт будівлі районного стадіону на суму 299,9 

тис.грн. 

 Проведена заміна підлоги в хореографічному класі в будівлі 

районного Будинку культури (65,0 тис.грн.).  

 Проведене облаштування зали Відомі люди Сахновщинського краю 

в комунальному закладі Сахновщинський районний історико-краєзнавчий 

музей (265,5 тис.грн.). 

 Проведений капітальний ремонт системи опалення та капітальний 

ремонт стелі глядацької зали сільського будинку культури по вул.Чкалова, 29 в 

с.Новоолександрівка. Кошти освоєні в сумі 298,9 тис.грн. 

 Розпочав функціонування інклюзивно–ресурсний центр з 

01.09.2018 року. Освоєно 198,0 тис.грн. з обласного бюджету та 81,3 тис.грн. з 

районного бюджету. 

 У Сахновщинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2  забезпечена робота 

кабінету медіа теки. Витрачено 91,0 тис.грн. з районного бюджету на 

проведення поточного ремонту. 

 Встановлено блискавко захист у Лебедівському НВК за кошти 

районного бюджету у сумі 56,0 тис.грн. 

 З метою створення умов для подальшого розвитку медичного 

обслуговування у сільській місцевості розпочата робота по реконструкції 

будівлі існуючої амбулаторії загальної практики сімейної медицини з 

прибудовою житла для лікаря в с.Огіївка. Замовлено проектно-кошторисну 

документацію на об’єкт реконструкції (амбулаторію). Проект розроблено. 



З районного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 2017 року, що утворився на початок 

бюджетного періоду, на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з 

поглибленим вивченням природничих та математичних предметів загальний 

обсяг фінансування склав 1213,0 тис.грн.: 

 Придбані сучасні кабінети математики у Огіївський  НВК та 

Костянтинівську ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 309,7 тис.грн.  

 Придбано для 9 закладів освіти обладнання для початкової школи 

(315,0 тис.грн.). 

 Відділом освіти проведені тендерні процедури відкритих торгів на 

закупівлю природо-математичних кабінетів на суму 572,1 тис.грн. (кабінет 

біології у Сахновщинську ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - 156,0 тис.грн., кабінет 

інформатики у Сахновщинську ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - 265,5 тис.грн., кабінет 

математики у Сахновщинську ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - 150,6 тис.грн.). 

За рахунок бюджетів сільських та селищної рад: 

 Проведений поточний ремонт котельні Костянтинівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. Освоєно 86,0 тис.грн. 

 Проведений поточний ремонт приміщення Новочернещинської ЗОШ 

І-ІІ ступенів (50,0 тис.грн.). 

 Проведений поточний ремонт фасаду Дубовогрядського ДНЗ на 

загальну суму 174,0 тис.грн. 

 Поведений капітальний ремонт  дорожнього покриття вулиці 

О.Довженка в смт.Сахновщина. Касові видатки склали 1537,8 тис.грн. 
 

НАСЕЛЕННЯ
 

 

На 1 грудня 2018 р. чисельність наявного населення в Сахновщинському 

районі, за оцінкою, становила 20542 особи. Упродовж січня–листопада 2018 р. 

чисельність населення зменшилася на 225 осіб. 

У січні–листопаді 2018 р. в районі було зареєстровано  

169 живонароджених, 339 померлих, у тому числі 1 дитина у віці  

до 1 року. Природне скорочення населення у січні–листопаді 2018 р. складало 

170 осіб. 

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі 

Сахновщинського району (без урахування роздрібного товарообороту фізичних 

осіб-підприємців) у січні – вересні 2018 р. склав 31,9 млн.грн. Індекс фізичного 

обсягу роздрібного товарообороту збільшився на 3,5% проти відповідного 

періоду попереднього року. 

 

 

 



БУДІВНИЦТВО 

 

Протягом січня–вересня 2018 р. у міських поселеннях Сахновщинського 

району прийнято в експлуатацію 485 м
2
 загальної площі житлових будівель 

(нове будівництво). 

Прийнято в експлуатацію 3 квартири. Середній розмір квартири становив 

161,8 м
2
 загальної площі. 

 

ТРАНСПОРТ 

 

У січні–грудні 2018 р. вантажооборот підприємств автомобільного 

транспорту Сахновщинського району (з урахуванням обсягів фізичних осіб-

підприємців) становив 4,4 млн.ткм, або 97,2% від обсягу  

січня–грудня 2017 р. Підприємствами транспорту перевезено 28,9 тис.т 

вантажів, або 84,5% від обсягу січня–грудня 2017 р.  

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням обсягів фізичних 

осіб-підприємців) скористалися 128,9 тис. пасажирів, виконано  

7,8 млн.пас.км пасажирообороту, що на 85,5% та на 61,6% відповідно більше 

рівня січня–грудня 2017 р.  

 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ 

 

Протягом 2018 року працівниками центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді ( далі центр) надано 710 соціальних послуг громадянам в т. ч.: 

83 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; 28 опікунам 

та піклувальникам;  2 особам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування; 43 особам з функціональними обмеженнями, в т. ч. 

14 дітям з функціональними обмеженнями; 110 демобілізованим учасникам 

АТО; 130 сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах; 11 – 

прийомним  сім’ям та 4 - ДБСТ ; 90 особам, які умовно-засуджені;   8 ромським 

сім’ям; 2 внутрішньо преміщеним особам  із Донецької та Луганської областей. 

За звітний період було відвідано 49 сімей  з метою перевірки цільового 

використання коштів одноразової допомоги при народженні дитини.  

Працівниками центру здійснено 333 соціальних інспектувань з метою 

раннього виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Було виявлено 34 сім’ї, які  опинилися в складних життєвих обставинах. Дані 

сім`ї були поставлені на облік, як такі, що перебувають в СЖО.   

Станом на 01.10.2018 року на обліку в центрі перебувало 130 сімей в СЖО, 

в яких виховується 395 дітей. Соціальним супроводом було охоплено 56 сімей, 

які знаходяться в СЖО.  В результаті налагодженої роботи Центру з службою у 

справах дітей, управлінням соціального захисту населення, сільськими та 

селищною радами з соціального супроводу знято з обліку 20 сімей в зв’язку з 

досягненням позитивного результату.         



Всього в межах індивідуальної роботи та в рамках здійснення соціального 

супроводу надано 932 соціальні послуги (консультаційні, інформаційні, 

соціально-юридичні). 

З метою організації якісної соціально – профілактичної роботи діє  

мобільно-консультативний пункт. Здійснено 10 виїздів МКП. Кількість 

охоплених виїздами МКП населених пунктів – 10. Охоплено 569 чол.  

Сахновщинським РЦСССДМ залучено до надання соціальних, 

інформаційних, юридичних, економічних, педагогічних послуг 3 працюючих 

волонтерів-фахівців. У напрямку роботи з профілактики правопорушень та 

негативних явищ у молодіжному середовищі працюють 8 волонтерів. 

Під соціальним супроводженням знаходиться 11 прийомних сімей, в них 

20 дітей, 4 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 26 дітей.     

Працівниками Центру було проведено 160 інформаційно-просвітницьких 

заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, профілактику та 

попередження соціально-негативних явищ у дитячому та молодіжному 

середовищі. Всього груповою роботою охоплено 2754 особи. 

Всього надано 2123 соціальних послуг. 

Протягом звітного періоду до Центру надійшло 1 звернення щодо 

насильства в сім’ї, з сім’єю проведена відповідна робота. Спеціалістами Центру 

здійснювалися профілактичні заходи серед населення щодо попередження 

насильства в сім’ї, здійснено 8 групових заходів щодо попередження 

насильства в сім’ї, охоплено 71 особа.  

Для подолання проблеми неблагополуччя в сім’ї необхідно систематично 

відвідувати родини, проводити профілактичні бесіди, індивідуальну роботу з 

кожним членом сім’ї для чого необхідні виїзди у віддалені населені пункти 

району, але через відсутність транспорту та фахівців із соціальної роботи в 

сільській місцевості неможливо повністю задовольнити потребу сільського 

населення у соціальних послугах. Це і є основною проблемою у роботі 

Сахновщинського РЦСССДМ.    

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

 

Згідно проведеного моніторингу підприємств та організацій, які 

підлягають статистичному обстеженню, величина середньої заробітної плати по 

району з початку 2018 року склала 5443 грн., збільшилася проти відповідного 

періоду минулого року (4508 грн.) на 21 % та забезпечує рівень прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб (1762 грн.) в 3,1 рази. 

Середня заробітна плата працівників за видами економічної діяльності у 

листопаді 2018 року порівняно з листопадом 2017 року (4799 грн.) збільшилася 

на 19 % і становить 5721 грн., що в 3,2 рази перевищує розмір прожиткового 

мінімуму, встановленого для працездатної особи (1762 грн.) 

За видами економічної діяльності освіта займає 54,8 % в загальному 

фонді оплати праці, сільське господарство – 17,3 %, охорона здоров’я – 14,0 %, 

культура – 4,8 %, транспорт та складське господарство – 4,5 %, державне 



управління – 1,9 %, житлово-комунальне господарство – 1,4 %, фінансування – 

0,9 %. 

По галузі сільського господарства на двох підприємствах з початку 

2018 року заробітна плата була на порядок вища, ніж середня по галузі (СФГ 

Бакуменко – 6497 грн., ПСП Прогрес – 6070 грн.), а на трьох підприємствах 

рівень заробітної плати нижчий від галузевої (ПОСП «Нарек» – 3695 грн., СВК 

Україна – 5077 грн., ПАТ «Племзавод ім. 20-річчя Жовтня» – 5344 грн.). 

Найвищі розміри середньої заробітної плати з початку 2018 року були у 

працівників Сахновщинської селищної ради – 11710 грн., казначейства – 10233 

грн., дитячої музичної школи – 7630 грн., КЗ «НРЦ» – 7252 грн., СФГ 

«Бакуменко» – 6497 грн., ПСП «Прогрес» – 6070 грн., «Сахновщинського 

елеватора» – 5350 грн., ПАТ «Племзавод ім. 20-річчя Жовтня» – 5344 грн. 

У листопаді місяці ні на одному підприємстві не нараховано заробітну 

плату меншу за законодавчо встановлений рівень (3723 грн.), з початку року на 

підприємстві  ПОСП «Нарек» середньомісячна заробітна плата нарахована 

менша за мінімальну (3695). 

Середня заробітна плата працівників за видами економічної діяльності 

відносно прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи (1762 

грн.), коливається в діапазоні від 232 % (житлово-комунальне господарство) до 

659 % (державне управління). 

Згідно проведеного моніторингу заборгованості із виплати заробітної 

плати станом на 1 грудня 2018 року по району немає. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

 

Станом на 01 січня 2019 року 3987 сімей отримують субсидію на житлово-

комунальні послуги. Сума нарахованої субсидії складає 23648,1 тис. грн. 

 З початку року  перераховано на оплату житлово-комунальних послуг  

21749,7 тис. грн. Заборгованість станом на 01.01.2019 року становить 17075,9 

тис. грн.  

Станом на 01.01.2019  згідно Закону України “Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям” призначена державна соціальна допомога  

567 малозабезпеченим сім'ям. Загальна сума нарахованої допомоги становить 

9245,4 тис. грн. Згідно Закону України “Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми” призначена допомога  1066 сім'ям з дітьми на суму 28040,6 тис. грн., з 

них допомогу при народженні дитини 616 сім’ям на суму 9646,2 тис. грн. 

Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам 

та надбавку на догляд призначено 189 чол. Загальна сума допомоги склала  

3899,3 тис. грн. 

Продовжується виплата допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи 

психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу 

потребують постійного стороннього догляду. За 2018 рік допомога нарахована  

18 чол. в  розмірі  414,3  тис. грн.  

47 особам призначено державну соціальну допомогу, які не мають права 

на пенсію та особам з інвалідністю  на суму 916,4 тис. грн. 



28 особі призначено компенсацію фізичним особам, які надають соціальні 

послуги  на суму 59,8 тис. грн. 

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

 

 На протязі січня – грудня 2018 року послугами районної філії ХОЦЗ 

скористались 1117 осіб, що становить 108,9% до минулого року (1026 осіб). 

Чисельність громадян, які були зареєстровані становить – 741 особа, що  на 1 

особу менше ніж 2017 році (742). Працевлаштовано за сприяння СЗ – 982 

особи, в т.ч.  з числа безробітних , що становить 144,4% планового показника 

на рік ( 680 осіб) та на 13,3% більше в порівнянні з 2017 роком (867),  в т.ч.  з 

числа безробітних 577 осіб, що на 5,7% більше ніж в минулому році (546). 

Таким чином, рівень працевлаштування безробітних становить 51,7% 

Громадськими роботами та роботами тимчасового характеру охоплено – 

368 осіб, з них 360 особи з числа безробітних, що становить 102,2% планового 

річного показника (360 осіб). За відповідний період 2016 року  - 385 осіб. Рівень 

охоплення громадськими та іншими роботами тимчасового характеру 

становить 32,2%. Активізовано роботу з сільськими радами щодо залучення 

безробітних до громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів.  

Чисельність безробітних, які проходили профнавчання (підвищення 

кваліфікації) становить 177 осіб, при плановому показнику 175 осіб, в 

минулому році цей показник становив 191 особа.  

Сахновщинською районною філією спільно з управлінням праці та 

соціального захисту населення проводиться подальша співпраця з 

роботодавцями району щодо створення нових робочих місць в районі. 

Проводиться робота щодо забезпечення реалізації заходів активної політики 

зайнятості шляхом залучення безробітних до участі в громадських та інших 

роботах тимчасового характеру, мотивації безробітного населення до 

самозайнятості, а саме започаткування власної справи та одержання одноразової 

виплати допомоги по безробіттю на відкриття підприємницької діяльності.  

Спеціалістами Сахновщинської РФ ХОЦЗ проводиться подальша робота з 

використанням індивідуального підходу як до безробітних так і до роботодавців 

району щодо виявлення новостворених робочих місць, навчання безробітних під 

конкретне замовлення роботодавця на перспективу, мотивацію та виявлення 

серед безробітних осіб, які мають здібності та бажання для самозайнятості. На 

протязі звітного періоду 183 роботодавцями була надана інформація про 

вакансії, загальна кількість вакансій, поданих до районної філії становить 1042 

одиниць , рівень укомплектування яких за сприянням СЗ становить 99,7%. 

Одна особа з числа безробітних віком 45+ отримала ваучер та мала 

можливість підвищити свою кваліфікацію за рахунок служби зайнятості. 

За звітний період 12 осіб були працевлаштовані за рахунок виплати 

компенсації роботодавцям, що в 3 рази більше ніж в минулому році. 

Протягом року було розглянуто 1 заяву  (пакет  документів)   фізичної   

особи – підприємця щодо можливості надання безвідсоткової фінансової 

допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності та 



забезпечення роботою учасників пілотного проекту в умовах експерименту 

відповідно до абзацу восьмого пункту 7ꞌ Порядку реалізації пілотного проекту 

із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо 

переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 

грудня 2015 року №1154 «Про реалізацію пілотного проекту із залучення до 

роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб» та 

забезпечення його участі  в засіданні обласної комісії з реалізації у Харківській 

області пілотного проекту із залученням до роботи членів малозабезпечених 

сімей та внутрішньо переміщених осіб. Питання було розглянуто позитивно та 

фізична особа підприємець отримала безвідсоткову фінансову допомогу для 

організації підприємницької діяльності та забезпечила роботою двох осіб з 

числа малозабезпечених сімей шляхом створення нових робочих місць. 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Забезпечено постійне оновлення та підтримання в актуальному стані 

переліку підприємств, установ та організацій району, де є  робочі місця зі 

шкідливими  умовами праці. В районі складено реєстр підприємств з 

шкідливими умовами праці, контролюється своєчасність проведення атестації. 

З початку року на 4 підприємствах проведено моніторинг з питань охорони 

праці. 

В районі 15 підприємств, де є робочі місця з шкідливими умовами праці, 

на них працюють 277 чол., з них 1 підприємство на якому атестація робочих 

місць не проведена (ТОВ «Агрофірма Санрайз» 4-робочих місця з шкідливими 

умовами праці). Кількість робочих місць, які підлягають атестації, по району 

становить 68 одиниць, з них за Списком 1 – 0 одиниці, за Списком 2 – 16 

одиниць.  Таким чином   станом на 01.01.2019р. атестація робочих місць з 

шкідливими умовами праці проведена на 94,1%, кількість працівників, яким 

підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення становить 14 чол., в 

тому числі за Списком 1 - 3чол, за Списком 2 – 11 чол.     

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

До складу Сахновщинської центральної районної лікарні входить 

поліклінічне та стаціонарне відділення на 65 ліжок, а саме: терапевтичне 

відділення – 30 ліжок, неврологічне – 15 ліжок, педіатричне – 20 ліжок, і 45 

ліжок денного перебування. 

В ЦРЛ передбачено штатних посад 233,5, із них лікарі 44,75, середній 

медичний персонал 88,0, інші 100,75, укомплектованість ЦРЛ лікарями складає 

63% (28 фізичних осіб). ЦРЛ не укомплектована лікарськими кадрами, а саме: 

хірургом, офтальмологом, лаборантом. Укомплектованість середніми 

медичними працівниками становить 83% (74 фізичних осіб). 

ЦРЛ обслуговує 21151 жителів, в тому числі дорослих 17151, підлітків – 

561, дітей – 3439, із них сільського населення 13819 та міського 7332. 



Дитяча молочна кухня обслуговує різноманітною молочною продукцією 

дітей від 0 до 18 років, хворих інвалідів ВВВ, які знаходяться в стаціонарному 

відділенні ЦРЛ.  

Кількість відвідувань за зміну в поліклінічному відділенні становить 415. 

Касові видатки по КЗОЗ «Сахновщинська ЦРЛ» за 2018р. становлять 

18704,7тис.грн. Фактично використано на 1-го жителя за 2018р. 884,34. 

Медична субвенція за 2018р. склала 13258,6тис.грн., яка була використана в 

основному на  заробітну плату та на цукровий діабет . 

З 2018р. використано медикаментів по стаціонару 346,2тис.грн. Вартість 

1 ліжко-дня по стаціонару становить – 15грн.45коп., по поліклінічному 

відділенні використано медикаментів –  359,6тис.грн., вартість 1 відвідування 

становить 3грн.11коп.. Користуються пільговими медикаментами 3953чол. 

(хворі на цукровий діабет, бронхіальну астму, онкохворі, психічно хворі), за 

2018р. звернулося 3085чол., використано медикаментів на суму 923,3тис.грн., 

вартість лікування на одного хворого 299грн.27коп. . 

На харчування по ЦРЛ використано 192,3тис.грн., вартість 1 дня 

становить 8грн.58коп., безкоштовне харчування дітей до 2-х років складає 

480,16грн. на 1 дитину в місяць, всього харчувалося 39 дітей на суму 

224,7тис.грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету було закуплено медичне 

обладнання на суму 104643грн. За рахунок коштів обласного бюджету був 

закуплений і отриманий апарат УЗД високого класу (сума 1млн.200тис.грн.). 

Профілактичні огляди дітей згідно графіку проводяться з вересня по 

грудень місяць згідно наказу УОЗ. Профілактичними оглядами діти, що 

постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС охоплені 100%. 

Протягом  2018р. у відділеннях ЦРЛ пролікувалось 9 демобілізованих із 

зони АТО за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 7143,05грн. 

Питома вага хворих з злоякісними новоутвореннями, виявленими вперше 

становить 71 випадок. 

Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих складає 41,9.  

Профілактичними флюорографічними оглядами охоплено 13858чол. або 

96% від плану. На туберкульоз захворіло 3 особи, 2 хворих на туберкульоз 

виявлено при флюорографічному обстеженні.  Померлих від туберкульозу не 

було. Бактеріоскопій 422, виявлено з МТБ +    2 особи. Всього на обліку 

перебуває 46 осіб хворих на туберкульоз. 

З метою раннього виявлення цукрового діабету профілактичними 

оглядами було охоплено 4691, вперше виявлено 86 випадків захворювання. 

Цільовими профілактичними оглядами на глаукому було охоплено 2988 

населення,  виявлено 9 випадків глаукоми. 

Продовжувалося впровадження комплексних централізованих заходів по 

наступним державним програмам: 

- «Цукровий діабет та лікування не цукрового діабету» - касові видатки 

склали 514,6тис.грн.  

-  «Боротьба з туберкульозом» - з державного бюджету отримано 

лікарських засобів на суму – 56021,77грн. 



- «Лікування онкологічно хворих» - касові видатки склали 121,6тис.грн. 

По Урядовій програмі «Доступні ліки» на 2018 рік виділена субвенція в сумі 

164306грн. Виписано рецептурних бланків 2605 для 1675 осіб. Проведено 

відшкодування аптекам на суму 164306грн., з якими укладено угоди, а саме: 

- КПОЗ «Аптека №102» на суму 148644,00грн.; 

- ФОП «Зінченко» на суму 15662,00грн. 

За кошти місцевого бюджету були проведені ремонтні роботи на суму 

145975,53грн.:  

- фізкабінету – встановлення дверей та перегородки; 

- кабінету УЗД – встановлення дверей; 

- кабінету стоматології; 

- палата №8 терапевтичного відділення; 

- збудований поріг в поліклінічному відділенні; 

- приміщення пральні; 

- кабінету енцефалографії; 

- кабінету невропатолога; 

- кабінету аромотерапії; 

- електропроводки поліклінічного відділення; 

- душової кімнати в педіатричному відділенні; 

- встановлений надвірний туалет; 

- відновлена пошкоджена теплоізоляція стаціонарного відділення; 

- відремонтована електропроводка УЗД-кабінету та патологоанатомічного 

корпусу. 
 

ОСВІТА 

 

На даний час у районі функціонує 15 закладів дошкільної освіти, з них 8 

дошкільні підрозділи Гришівського, Катеринівського, Лебедівського, 

Огіївського, Олійниківського та Тавежнянського навчально-виховних 

комплексів, Лигівського та Багаточернещинського ліцеїв.  

Усі заклади дошкільної освіти загального розвитку та комунальної форми 

власності. 

На території Сахновщинського району проживає 1028 дітей від 0 до 6 

років, з них 675 дітей віком від 3 до 6(7) років (місто – 283 село – 392).  

612 дітей дошкільного віку відвідують заклади дошкільної освіти (в т. ч. 

дошкільні підрозділи у складі закладів загальної середньої освіти), місто – 270; 

село – 342. 

 Відсоток охоплення дітей (від 3 до 6(7) років) в ЗДО (дошкільних 

підрозділах у складі ЗЗСО) – 76,8,0% (місто – 81,6%; село – 73,4%). 

  76 дітей віком від 3 до 6(7) років (місто – 33; село – 43) охоплені іншими 

формами дошкільної освіти, а саме: 

- соціально-педагогічний патронат – 67 дітей (місто – 33; село – 34); 

- інші форми – 9 дітей (місто – 0, село – 9). 

 Відсоток охоплення дітей (від 3 до 6(7) років) всіма формами дошкільної 

освіти становить 88,1% (місто – 93,2%; село – 84,4%). 



 На території району проживає 179 дітей старшого дошкільного віку 

(місто – 72; село – 107), з них 149 відвідує ЗДО (дошкільні підрозділи у складі 

ЗЗСО) (місто – 60; село – 89).  

 23 дитини охоплені соціально-педагогічним патронатом (місто – 12; село 

– 11).  

 7 дітей охоплено іншими формами здобуття дошкільної освіти. 

 Відсоток охоплення дітей старшого дошкільного віку всіма формами 

дошкільної освіти становить 100%. 

 

Загальною середньою освітою у закладах загальної середньої освіти 

комунальної форми власності з денною формою навчання на початку 2018/2019 

навчального року було охоплено 1999 учнів – це 173 класи (станом на 

20.12.2018 – 1992 чол.); у сільській місцевості – 1192 учні, що на 19 осіб менше 

ніж у минулому році. Середня наповнюваність класів по району – 12 учнів (по 

селищу Сахновщина – 22 особи, по селу – 9 осіб). 

До 1-х класів закладів загальної середньої освіти зараховуються учні 

переважно 6-річного віку. У 2018/2019 навчальному році до перших класів 

зараховано 36 дітей 5-річного віку, що становить 16% від загальної кількості 

першокласників (у минулому році – 26 дітей).  

Забезпечено функціонування 4 груп подовженого дня – охоплено 120 

дітей. 

У 2018/2019 навчальному році організовано навчання 27 учнів за 

індивідуальною формою (у класах менше 5 осіб) та для 11 учнів (за станом 

здоров’я), із них 4 дитини-інваліда.  

Відкрито інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у КЗ «Багаточернещинський ліцей» (3-й і 5-й класи), 

Костянтинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (5-й і 3-й класи),    Сахновщинській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 2 (8-й клас) та Шевченківській ЗОШ І-ІІІ ступенів (3-й і 4-й 

класи). 

Створено умови для здобуття громадянами повної загальної середньої 

освіти за заочною формою навчання. У Сахновщинській загальноосвітній школі 

І-ІІІ ступенів № 2 заочною формою навчання охоплено 12 учнів. 

Відповідно до рішення XXIX сесії VII скликання Сахновщинської 

районної ради від 06 березня 2018 року «Про визнання опорним закладом 

Лигівського навчально-виховного комплексу Сахновщинської районної ради 

Харківської області» визнано опорним закладом – Лигівський навчально-

виховно комплекс Сахновщинської районної ради Харківської області.  

Відповідно до рішення XXXІІ сесії VII скликання Сахновщинської 

районної ради від 21 червня 2018 року «Про перейменування Лигівського НВК 

на Комунальний заклад «Лигівський ліцей Сахновщинської районної ради 

Харківської області»» перейменовано Лигівський НВК на комунальний заклад 

«Лигівський ліцей Сахновщинської районної ради Харківської області». 

Відповідно до рішення XXIX сесії VII скликання Сахновщинської 

районної ради від 06 березня 2018 року «Про ліквідацію Сахновщинської 

районної психолого-медико-педагогічної консультації та створення юридичної 



особи – комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Сахновщинської 

районної ради Харківської області» у серпні 2018 року розпочала свою роботу 

комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Сахновщинської районної 

ради Харківської області. 

Освітній процес у закладах загальної середньої освіти здійснюється 

відповідно до розроблених освітніх програм та робочого навчального плану на 

поточний навчальний рік.  

У 2018/2019 навчальному році в 12 закладах освіти впроваджено 

профільне навчання учнів старшої школи (93 учні 10-х класів, 23 учня 11-го 

класу), з них: філологічним напрямом (профіль української філології) охоплено 

69 учнів 10-х класів та 23 учня 11-го класу КЗ «Багаточернещинський ліцей», 

Гришівський НВК, Дубовогрядська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Катеринівський НВК, 

Лебедівський НВК, КЗ «Лигівський ліцей», Новоолександрівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Сахновщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1); спортивним напрямом 

охоплено 5 учнів 10-го класу Костянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; суспільно-

гуманітарним напрямом (історичний профіль) охоплено 6 учнів 

Олійниківського НВК; природничо-математичним напрямом (біологічний 

профіль) охоплено 7 учнів Тавежнянського НВК; профільним вивченням 

предметів «Українська мова» та «Історія України» охоплено 6 учнів Огіївського 

НВК. 

У Сахновщинському районі функціонує три заклади позашкільної 

освіти, у яких діє 88 гуртків та охоплено 1999 дітей, а саме: 

- Будинок дитячої та юнацької творчості – 37 гуртків, виховується 760 

вихованців. Працюють гуртки художньої творчості, краєзнавчі, туристичні, 

технічні, дослідницько-експерементальний, військово-патріотичний, 

гуманітарний, соціально-реабілітаційний. 

-  Стація юних натуралістів – 16 гуртків, залучено 370 дітей. Гуртки: 

еколого-натуралістичного спрямування, художньої творчості; туристсько-

краєзнавчого напряму. 

-  Дитячо-юнацький спортивний клуб фізичної підготовки «Олімп» – 35 

гуртків, охоплено 869 вихованців в групах футболу, баскетболу, волейболу, 

спортивних танців, настільного тенісу, дзю-до, легкої атлетики, важкої 

атлетики, акробатики, тхеквон-до. 

Відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в районі становить 

100%, середня наповнюваність гуртків 23 чоловіка. 

У 2018/2019 навчальному році освітній процес у закладах позашкільної 

освіти організовано за трьома рівнями навчання: (39 (44%) гуртків початкового 

рівня, в яких охоплено 874 вихованці, 36 (41%) гуртків основного рівня, в яких 

охоплено 814 вихованців, 13 (15 %) гуртків вищого рівня, в яких охоплено 311 

вихованців) та дев’ятьма напрямами позашкільної освіти.  

У 26 навчальних закладах, підпорядкованих відділу освіти, освітній 

процес забезпечують 449 педагогічних працівників, з них – 377 педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти, 55 працівників закладів 

дошкільної освіти, 19 працівник закладів позашкільної освіти. Із загальної 



кількості педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 20 осіб 

(5,5 %) – сумісники. 

Аналіз якісного складу педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти дає змогу зробити висновок, що кількість педагогів, які мають 

кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії поступово збільшується з 

19 % у 2014 році до 20 % (75 чол.) у 2018 році.  

В закладах загальної середньої освіти району працюють 10 вчителів, які 

мають педагогічне звання «вчитель-методист», 23 – «старший учитель», 3 – 

«старший вихователь». 

  Показник учителів із вищою освітою на початок 2018/2019 навчального 

року у порівнянні з минулим роком збільшився на 0,4 % та складає 99,7 % 

(середній показник по області – 99,8 %). 

 

 Важливою особливістю функціонування сільських шкіл є організація 

підвезення учнів, педагогічних працівників до місць навчання, роботи і в 

зворотному напрямку. 

 У сільській місцевості організованим підвезенням забезпечено 665 осіб, з 

них 71 вихованець, 468 учнів із 47 населених пунктів та 126 педагогічних 

працівників.  

 Транспортом відділу освіти (шкільні автобуси) здійснюється підвіз 62 

вихованців, 377 учнів та 100 вчителів; іншим транспортом – 9 вихованців, 91 

учень і 8 вчителів.  

Підвіз здійснюється 15 одиницями автотранспорту, з них 12 належать 

відділу освіти.  

У відділі освіти затверджені паспорти автобусних маршрутів регулярних 

спеціальних перевезень шкільних автобусів, видано відповідні накази щодо 

забезпечення організованого підвозу учасників освітнього процесу. Маршрути 

руху «Шкільних автобусів» затверджено та погоджено в установленому 

порядку. 

 У 2018/2019 навчальному році гарячим харчуванням охоплено 1989 учнів 1-

11-х класів, що становить 99% від загальної кількості школярів. Безкоштовно у 

закладах загальної середньої освіти харчуються 210 учнів дітей пільгової категорії,  

що становить 100% від числа пільгового контингенту. У 2018 році вартість 

харчування учнів пільгової категорії становила 10 грн. 25 коп. 

100% охоплені гарячим харчуванням учні Гришівського НВК, 

Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Костянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Учні Дубовогрядської ЗОШ І-ІІІ ступенів харчуються на базі їдальні 

сільськогосподарського підприємства ДП агрофірми «Вікторія», Сугарівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів – на базі їдальні ПАТ «20-річчя Жовтня». Учні 

Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 2 мають можливість користуватися послугами буфету.  

У закладах дошкільної освіти організовано 3-х разове харчування дітей. У 

2018 році вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти та 

дошкільних підрозділах у складі закладів загальної середньої освіти становила 

25 гривень на день на одну дитину. 



Для реалізації державних стандартів у освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти упроваджуються інформаційно-комунікаційні 

технології. У закладах загальної середньої освіти району налічується 322 

одиниці комп'ютерної техніки, з них 263 комп'ютера у складі 31 

комп'ютерного класу. Показник кількості учнів на 1 комп'ютер становить 7 

учнів. 

У районі є в наявності 17 мультимедійних комплексів, які встановлені 

в: 

  ▪ Сахновщинській ЗОШ І-ІІІ ст..№1; 

  ▪ Сахновщинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2; 

  ▪ КЗ «Лигівський ліцей»; 

  ▪ КЗ «Багаточернещинський ліцей»; 

  ▪ Костянтинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

  ▪ Олійниківському НВК; 

  ▪ Шевченківській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

  ▪ Гришівському НВК; 

  ▪ Сугарівській ЗОШ; 

  ▪ Огіївському НВК. 

У 8-ми закладах загальної середньої освіти: Катеринівський НВК, 

Огіївський НВК, Сахновщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Сахновщинська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Олійниківський НВК, Костянтинівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, КЗ «Лигівський ліцей», Сугарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

функціонують інтерактивні кабінети з біології, хімії, фізики, математики, 

інформатики та географії. 

 

Голова Сахновщинської 

районної державної адміністрації       І. КОТУЛА 


