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У 2018 році діяльність Валківської районної державної адміністрації
була спрямована на здійснення виконавчої влади на території району,
реалізацію державної політики в різних сферах та галузях діяльності,
забезпечення виконання Конституції і законів України, актів Президента та
Кабінету Міністрів України.
Підводячи підсумки соціально-економічного розвитку району у 2018
році, можна сказати, що в основних галузях економіки та соціальної сфери
були досягнуті позитивні результати.
Цьому сприяли перш за все ініційовані Президентом України Петром
Порошенком реформи ключових галузей економіки, які дозволили мати
реальний фінансовий ресурс для вирішення проблем, які не вирішувались
десятиліттями, а також цілеспрямована, командна робота на чолі з
губернатором Харківщини Юлією Світличною.
Одне з найважливіших досягнень, яке маємо на сьогодні, це
громадсько-політична стабільність у районі, порозуміння між владою і
громадами завдяки прозорій та відкритій діяльності районної державної
адміністрації, яка постійно висвітлюється в районних засобах масової
інформації та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.
Сьогодні можемо зазначити, що 2018 рік був складним, але й
результативним, наповненим напруженою працею, але й вагомими
здобутками.
Тепер більш детально.
Перш за все про бюджет, який є важливим інструментом реалізації
повноважень районної державної адміністрації як органу виконавчої влади та
забезпечення соціально-економічного розвитку району.
Доходна частина загального фонду районного бюджету по власних
надходженнях за 2018 рік виконана на 108,7%, що на 19 947,5,0 тис. грн.
більше ніж за аналогічний період 2017 року.
Збільшення власних надходжень зумовлено у першу чергу
надходженням до районного бюджету 2% рентної плати за користування
надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату в
сумі 13 759,8 тис. грн. та податку на доходи громадян в сумі 6 200,0 тис. грн.
У 2018 році забезпечено стовідсоткове фінансування видатків на
заробітну плату з нарахуванням працівникам бюджетної сфери районного
бюджету та на оплату за спожиті енергоносії у повному обсязі.
Збільшення власних надходжень районного бюджету по загальному
фонду дало змогу збільшити видатки бюджетним установам районного
бюджету більше ніж 3,2 млн. грн.

На виконання Програми соціального захисту населення з районного
бюджету здійснено виплату соціальних допомог та компенсацій на загальну
суму 1 306,4 тис. грн.
У 2018 році видатки бюджету розвитку становили 46 248,1 тис. грн.,
що на 31 812,4 тис. грн. більше у порівнянні з 2017 роком.
Так, у минулому році за кошти районного бюджету проведено оплату
за виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення
експертизи для 8 об’єктів соціальної та житлово-комунальної сфери на
загальну суму 503,5 тис. грн., що дало змогу проводити капітальні ремонти
на цих об’єктах та розпочати будівництво Шарівської амбулаторії.
Крім того, за кошти районного бюджету (724,2 тис. грн.), які були
використанні на проведення ремонту закладу та придбання меблів, білизни та
обладнання, підготовлено до літньої оздоровчої зміни ПЗОВ «Ялинка».
Капітальні вкладення у розвиток Валківського району за рахунок
обласного бюджету у 2018 році склали 39 201,5 тис. грн.
Капітальні вкладення у розвиток Валківського району за рахунок
державного бюджету у 2018 році склали 54 631,3 тис. грн.
Загальна сума субвенцій з бюджетів різних рівнів до районного
бюджету за 2018 рік склала 146 020,0 тис. грн.
Сільське господарство є однією з провідних галузей економіки
району. Господарську діяльність здійснюють 79 підприємств, з них - 44
фермерських господарств. У обробітку знаходиться 80,8 тис. гектар
сільськогосподарських угідь, у тому числі 66,4 тис. гектар ріллі.
За підсумками 2018 року наш район увійшов у п’ятірку кращих серед
районів області в агропромисловому комплексі.
Індекс обсягів виробництва валової продукції
до відповідного
періоду минулого року склав 126,1%, у тому числі у галузі рослинництва 124,1%, у тваринництві - 154,4%.
За підсумками врожаю минулого року зернових культур, включаючи
кукурудзу, одержано 111,5 тис. тонн, що на 27% більше, ніж торік. За цим
показником район увійшов у десятку кращих в області, за врожайністю
зернових – 45,9 ц/га.
Кращою, ніж попереднього року, була віддача всіх пізніх культур. Так,
агроформування району зібрали 43,6 тис. тонн соняшника із середньою
врожайністю - 30,2 ц/га; сої - 4,4 тис. тонн при урожайності - 18,6 ц/га.
Валовий збір цукрового буряка збільшився на 14,0 тис. тонн у порівнянні з
минулим роком. Його середня урожайність склала 355,0 ц/га і його площа
збільшилася в 1,7 разів. Зернову кукурудзу обмолочено на площі 7 981 га за
середньої врожайності - 64,3 ц/га намолочено 51,3 тис. тонн зерна.
Сільськогосподарськими підприємствами проведено розрахунки за
оренду земельних паїв - 9,2%
від нормативно - грошової вартості
орендованих земель. Розмір орендної плати з розрахунку на 1 гектар
становить 3 064 гривень, що на 151 гривню або на 11 % більше минулого
року. Це є одним із кращих показників в області.

Згідно постанов Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107
"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» та від 24.10. 2018
№ 911 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку
фермерських господарств" сільськогосподарські підприємства та населення
району отримали бюджетну дотацію в сумі 1 204,8 тис. грн., у т.ч. фізичні
особи за утримання ідентифікованого молодняка великої рогатої худоби –
125,3 тис. грн.
У галузі тваринництва у порівнянні з попереднім роком відбулося
збільшення поголів’я великої рогатої худоби на 18%, у тому числі корів - на
57% і свиней у 2,4 раза за рахунок закупки нетелів та корів підприємством
ПСП «Нове життя» та поросят ТОВ «Валківська виробнича заготівельна
компанія».
Середня заробітна плата у сільському господарстві збільшилась на
12% або на 790 гривень, і склала близько 7 560 гривень. По розміру
заробітної плати район входить до п’ятірки найкращих в області.
Закуплено сільськогосподарської техніки з початку року на суму 74
739,5 тис. грн., що на 41% більше минулого року.
На разі агропромисловий комплекс веде підготовку до весняно польових робіт.
Виробництвом та реалізацією промислової продукції в районі
займалося 5 промислових підприємств: ТОВ «Інтерфакт плюс», ТОВ
«Валківський молочний завод»,
приватне підприємство «Шарівський
виробничий комплекс», ТОВ «Слобожанська технологічна компанія», ТОВ
«Східноукраїнський деревообробний комбінат».
Зокрема, за минулий рік ними реалізовано продукції на загальну суму
335,7 млн. грн. (за відповідний період минулого року - 276,4 млн. грн).
Крім промислових підприємств в районі працюють підприємства
середнього та малого бізнесу: ТОВ «Валки-хліб», науково-виробниче
приватне підприємство «Метиз», фірма «Мяснова» та інші. Вони постійно
збільшують виробничі потужності, розширюють асортимент продукції та
збільшують кількість об’єктів торгівлі, з якими співпрацюють.
Підприємства приймають активну участь в ярмаркових заходах на
районному та обласному рівнях, надають благодійну допомогу соціально
незахищеним категоріям населення.
У минулому році намітилась позитивна тенденція щодо збільшення
кількості суб’єктів малого та середнього бізнесу. Так, загальна кількість
суб’єктів підприємницької діяльності на кінець минулого року становила
1150. Із них 136 – юридичних особи та 1014 фізичних осіб – підприємців. З
початку року їх кількість зросла на 5 % та 4 % відповідно.
У 2017 році у середньому по району на 10 тис. осіб населення
припадало 41 мале підприємство, у 2018 році – 43 підприємства.
На малих підприємствах району зайнято 2939 осіб, у тому числі
найманих працівників - 1440 осіб.

Частка малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції
(робіт, послуг) складає 35 %.
На споживчому ринку та ринку послуг робота спрямовувалась на
забезпечення товарної насиченості та необхідних обсягів побутових послуг.
Відзначається динаміка щодо збільшення об’єктів, що здійснюють діяльність
у даній сфері. Так, станом на 01 січня 2019 року населення району
обслуговує 231 магазинів, 68 кіосків, 22 об’єкта ресторанного господарства
та 2 ринки.
Протягом року відкрито 15 магазинів. А це відповідно нові створені
робочі місця.
Побутові послуги населенню у минулому році надавали 223 суб’єкти
господарської діяльності. У порівнянні з початком року їх кількість також
зросла на 9 %.
Дорожньо-транспортне господарство
Автотранспортними підприємствами всіх форм власності району
перевезено 72,6 тис. тонн вантажів, що на 31 % менше рівня відповідного
періоду минулого року. Пасажирів перевезено 456,4 тис. чоловік, що
становить 91 % до показника січня-грудня 2017 року. Пасажирооборот
зменшився на 9 % і становить 17,8 млн. пасажиро-кілометрів.
В районі збережено маршрутну мережу. Основний перевізник ПАТ
«Валківське АТП 16341» здійснює перевезення пасажирів на регулярних 10
приміських та 10 міжміських маршрутах загального користування.
Утримання автомобільних доріг державного значення здійснювалось
філією «П’ятихатське ДЕП» ДРП-2, а доріг загального користування району філією «Валківський райавтодор» у межах виділеного фінансування.
У порівнянні з попереднім роком обсяг фінансування ремонту доріг
комунальної власності збільшився в 1,8 рази.
У минулому році за рахунок субвенції з державного бюджету
повністю освоєно кошти у сумі 12 930, 3 тис. грн. на проведення середнього
ремонту доріг загального користування місцевого значення:
- Валки - Пархомівка (окремими ділянками) - 3567,9 тис.грн.;
- Коломак - Огульці (окремими ділянками) - 3092,6 тис.грн.;
- Валки – Мельникове - Миколо-Комишувата (окремими ділянками) 1581,4 тис.грн.;
- Новоселівка - Сидоренкове (окремими ділянками) - 780,6 тис.грн.;
- Олександрівка - Суха Балка (окремими діялянками) - 265,1 тис.грн.;
- під’їзд до с. Майдан (окремими діялянками) -985,8 тис.грн.;
- Круглик - Бурякове (окремими діялянками) - 981,3 тис.грн.;
- Валки- Новий Мерчик через переїзд 47 км (окремими діялянками) 757,8 тис.грн.;
- Богодухів – Валки - Нова Водолага (окремими діялянками) 917,8 тис.грн.
На проведення середнього ремонту вулиць і доріг комунальної
власності, які мають першочергове значення за поданням органів місцевого

самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам профінансовано 4 939,3 тис. грн.
Із загальної суми коштів:
- Валківська міська рада - 603,3 тис.грн., ;
- Ков’язька селищна рада - 275 тис.грн;
- Старомерчицька селищна рада - 400 тис.грн.;
- Баранівська сільська рада - 198 тис.грн.;
- Благодатненська сільська рада - 198 тис.грн.;
- Високопільська сільська рада - 198 тис.грн.;
- Сидоренківська сільська рада - 197 тис.грн.;
- Огульцівська сільська рада - 197 тис.грн.;
- Гонтовоярська сільська рада - 198 тис.грн.;
- Заміська сільська рада - 198 тис.грн.;
- Кобзарівська сільська рада - 198 тис.грн.;
- Костівська сільська рада – 198 тис.грн.;
- Мельниківська сільська рада - 198 тис.грн.;
- Минківська сільська рада - 197 тис.грн.;
- Новомерчицька сільська рада - 197 тис.грн.;
- Олександрівська сільська рада - 197 тис.грн.;
- Перекіпська сільська рада - 196 тис.грн.;
- Сніжківська сільська рада - 198 тис.грн.;
- Шарівська сільська рада - 500 тис.грн.;
- Черемушнянська сільська рада - 198 тис.грн.
У поточному році очікується виділення майже 15, 606 млн. грн. на
ремонт доріг загального користування місцевого значення. Серед
пріоритетних доріг визначено три наступні автомобільні дороги, а саме:
Валки — Мельникове-Миколо-Комишувата (5 млн.грн.), Валки-Пархомівка
(5 млн. 606 тис. грн.), Коломак — Огульці (5 млн.грн.)
Сфера житлово-комунального господарства - одна з найважливіших
галузей господарського комплексу району, що забезпечує його
життєдіяльність.
Для забезпечення мешканців району стабільним водопостачанням та
водовідведенням районною державною адміністрацією вживаються заходи
щодо фінансової підтримки діяльності КП «Вода», оновлення матеріальної
бази підприємства.
Так, за рахунок коштів обласного бюджету здійснено ремонт водогону
по вул. Піщаній, пров. Козацькому та вул. Грабовського у м.Валки. Це
перший трансфер у сумі 2 млн. грн., а взагалі проект розрахований на
загальну суму 4 млн. грн.
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища було закуплено обладнання в рамках реалізації проекту з
реконструкції очисних споруд у місті Валки на суму 7 млн. 584 тис. 426 грн.
Загальна сума проекту складає 33 млн. 434 тис. 562 грн.
Для поліпшення фінансово-господарської діяльності КП “Вода” з
районного бюджету була надана фінансова підтримка у сумі 31,827 тис. грн.

У районі було вчасно підготовлено житлово-комунальне господарство
району до роботи в осінньо-зимовий період, що дозволило своєчасно
розпочати опалювальний сезон та забезпечити його проходження на
належному рівні.
З районного бюджету надана фінансова підтримка з метою створення
матеріального резерву для запобігання та ліквідації ситуацій надзвичайного,
техногенного та природного характеру.
У минулому році стартував перший етап реалізації масштабної
ініціативи голови ХОДА Юлії Світличної — проект «Енергія світла». Взагалі
заходи розраховані до 2021 року. Реалізовується проект у рамках Програми
соціально-економічного розвитку області. У 2018 році за рахунок субвенції з
обласного бюджету (1 млн. 279 тис.грн.) облаштовано вуличне освітлення на
окремих вулицях сіл п'яти місцевих рад району — у Ков'язькій, Баранівській,
Високопільській, Огульцівській та Шарівській.
Протягом 2018 року продовжувалась робота по оформленню кредитів
мешканцями Валківського району на енергозберігаючі матеріали та обладнання,
протягом року “Ощадбанком” було видано 65 «теплих кредитів» для населення
на суму 1 млн. 820 тис. грн. та один кредит на 54,0 тис. для ОСББ “Перемога, 16”.
Коротко зупинюсь на питаннях, пов'язаних з ринком праці району.
Станом на 1 січня 2019 року на обліку в районній службі зайнятості
перебувало 1258 безробітних особи, що на 30 чоловік менше, ніж на
аналогічну дату минулого року. Рівень безробіття зменшився і склав 1,4%.
Навантаження на 1 вільне місце збільштлося на 38% і склало 43 чоловік,
кількість працевлаштованих збільшилась на 44%.
Станом на 1 січня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати
на підприємствах та організаціях району існувала лише на економічно
неактивному підприємстві «Арізона+» і складала 115,2 тис. грн.
Постійно вивчається стан дотримання законодавства з оплати праці, в
тому числі, в частині своєчасності
виплати заробітної плати на
підприємствах та установах різних форм власності.
З початку року з питань оплати праці моніторингом охоплено 263
підприємства району та 88 ФОП. За результатами проведеного моніторингу
керівникам підприємств надаються необхідні консультації та рекомендації
у сфері оплати праці.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників району зросла
на 20,4% в порівнянні з минулим роком і склала 6 182 грн. При цьому,
середній показник заробітної плати в районі залишається низьким.
Протягом 2018 року діяльність соціального захисту населення була
спрямована на досягнення основної мети впроваджуваних Урядом реформ у
сфері соціального захисту населення,
На обліку в Управлінні праці райдержадміністрації перебуває 2 287
одержувачів різних видів державної допомоги. Загальна сума виплат за
призначеними допомогами у 2018 році склала 39 млн. 415 тис. грн.
Заборгованість із виплати допомог відсутня.
Крім того, на обліку перебуває 3762 одержувача субсидій.

За 12 місяців надійшло бюджетних коштів на відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг по наданих населенню субсидій у сумі
53 млн. 168 тис. грн. Профінансовано субсидії на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу на загальну суму 1
млн. 348 тис. грн., із них 451,6 тис. грн. витрачено на погашення
заборгованісті минулого року. Заборгованість по субсидії населенню на
придбання твердого палива та скрапленого газу відсутня.
Станом на 1 січня 2019 року до єдиного державного автоматизованого
реєстру осіб, які мають право на пільги внесено інформацію про 8814 осіб.
Зокрема, ветеранів війни – 1076 осіб, дітей війни – 2007 осіб, 158 учасників
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 1341 ветеранів праці, 753 особи з
інвалідністю, 203 багатодітні сім’ї, 396 тимчасово переміщених осіб з зони
проведення АТО та інші.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг населенню на оплату електроенергії, природного газу,
водопостачання, водовідведення, квартирної плати та інших пільг за січень –
грудень було проведено розрахунки з постачальниками послуг на підставі
отриманих від них щомісячних звітів на загальну суму 61 млн. 168 тис. грн.
Забезпечено санаторно-курортним лікуванням 14 ветеранів війни, 22
ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС та 34 особи з інвалідністю.
До будинків-інтернатів направлено 13 одиноких громадян, які не здатні
до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду та
допомоги.
З метою впровадження системи забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації осіб з інвалідністю з державного бюджету виділено
1,2 млн. грн., які були направленні на поліпшення фізичного стану людей
з обмеженими можливостями.
У минулому році у Валківському районі на обліку в єдиному
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебувало 299
учасників бойових дій АТО, 5 інвалідів війни з числа учасників АТО та 7
членів сімей загиблих учасників АТО.
Районною державною адміністрацією за участю відповідних органів
місцевого самоврядування невідкладно вирішуються питання щодо
медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації,
професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної
операції.
За ініціативи голови ХОДА Юдії Світличної для учасників АТО та
членів їх сімей організовано короткотерміновий відпочинок “путівка
вихідного дня” на базі куроту “Березівські Мінеральні Води”. Таким правом
скористалися 31 учасник АТО та 46 членів їх сімей (сума використаних
коштів склала 56,4 тис. грн.).
Не залишаються поза увагою і ветерани Другої світової війни.
Районною державною адміністрацією, виконавчими комітетами органів
місцевого самоврядування їм надається всіляка допомога і підтримка. Тісна
взаємодія з районною ветеранською організацією сприяє підвищенню рівня

соціального захисту ветеранів війни та праці. До дня пам'яті та примирення,
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ветерани вшановуються
наданням благодійної допомоги, забезпеченням продуктовими наборами. У
минулому році здійснено підписку на газету «Сільські новини» 61 ветерану.
В районі діє система щодо надання окремим категоріям громадян
адресної допомоги за рахунок коштів районного бюджету. Так, зокрема у
минулому році надано одноразову адресну грошову допомогу 131 мешканцю
Валківського району у разі тривалої хвороби або оперативого лікування на
загальну суму 397 тис. грн. Зазначу, що такий вид допомоги було введено в
районі вперше у 2017 році.
Задоволено 8 звернень громадян та надано цільову адресну грошову
допомогу у зв’язку із скрутним матеріальним становищем, спричиненим
надзвичайними обставинами (пожежа, обставини, які можуть привести до
небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих) (за
зверненням) на загальну суму 225 тис. грн.
До Дня Збройних Сил України чотирьом членам сімей загиблих
учасників АТО виділено матеріальну допомогу на загальну суму 20,0 тис.
грн.
Також з районного бюджету здійснено оплату за пільговий проїзд
окремих категорій громадян автобусними маршрутами та відшкодовано ВАТ
«Валківське АТП 16341» коштів на загальну суму 575 тис. грн. При цьому,
місцевими радами підприємству за перевезення пільгових категорій
пасажирів відшкодовано 444,711 тис. грн. Принагідно зазначу, що окремими
місцевими радами здійснено відшкодування і за пільговий проїзд окремих
категорій громадян залізничним транспортом. Сума сплачених коштів склала
183,657 тис. грн.
За кошти районного бюджету здійснено оплату за пільгове
користування телефонним зв'язком окремих пільгових категорій громадян на
на загальну суму 86, 428 тис. грн.
У минулому році на забезпечення статутної діяльності громадських
організацій виділено 180 тис. грн., у т.ч.: ветеранській організації — 80 тис.
грн., районній організації інвалідів Союз Чорнобиль України — 20 тис. грн.,
громадській організації воїнів-афганців — 60 тис. грн., громадській
організації інвалідів — 20 тис. грн.
Приємно зазначити, що район вперше взяв участь у реалізації
інаціативи Президента України щодо придбання житла дітям-сиротам. Ми
отримали державну субвенцію у розмірі 140, 0 тис. грн., передали її
Ков'язькій селищній раді і вона придбала житло дитині-сироті. Зауважу, що
саме у цій селищній раді добре попрацювали, підготували увесь необхідний
перелік потрібних документів. Хотілося б, щоб наші ради активніше
використовували можливості, що надає держава.
З 01.09.2018 Урядом запроваджено надання при народженні дитини
одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». По Валківському
району видано 75 пакунків, в тому числі через управління соціального
захисту населення — 20 «пакунків малюка».

Для забезпечення надання якісних послуг мешканцям району, з метою
спрощення оформлення документації у районі функціонує Центр надання
адміністративних послуг Валківської районної державної адміністрації.
Фахівцями Центру було прийнято 5 678 заяв від суб’єктів звернень.
Перелік послуг у 2018 році склав 50 послуг. Триває робота з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань та Державним реєстром речових прав на нерухоме
майно.
В освітній галузі 2018 рік став роком реалізації нового Закону України
«Про освіту» та Концепції Нової української школи — основних реформ в
освітній галузі, ініційованих Президентом України П. Порошенком.
З цією метою змінено організацію простору 20 класів для 260 учнів
перших класів.
Усі кабінети перших класів обладнано комп’ютерною технікою,
придбано сучасні меблі, роздатковий та дидактичний матеріал, облаштовано
зони відпочинку.
Так, для облаштування робочого місця вчителя першого класу (ноутбук,
ламінатор, принтер) з державного бюджету надійшла субвенція у розмірі
280,0 тис.грн. Додатково з районного бюджету було виділено 83,0 тис. грн. та
121,0 тис. грн. використано з освітньої субвенції, що дало змогу забезпечити
усіх вчителів 1-х класів району таким обладнанням.
З обласного бюджету на придбання меблів, дидактичного та
комп’ютерного обладнання для учнів перших класів району надійшла
субвенція у розмірі 864, 646 тис. грн. Крім того, до забезпечення
першокласників меблями та обладнаннями долучився і район, і місцеві ради.
Вже декілька років поспіль продовжується впровадження реформи
щодо інклюзивної освіти. Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти
учнів з особливими освітніми потребами в Україні продовжує
впроваджуватися інклюзивне навчання – ініціатива, що була започаткована та
підтримується Мариною Порошенко.
Так, в районі, відповідно до потреб, організовано інклюзивне навчання
у Валківській, Старомерчицькій загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів,
Ков‛язькому НВК, Баранівському та Шарівському ліцеях. Саме у ці заклади
для дітей, зазначеної категорії за кошти районного бюджету (43 тис.грн.)
придбано 13 планшетів.
Крім того, в районі створено КЗ «Валківський інклюзивно-ресурсний
центр», який відкрито у минулому році у будівлі Валківського районного
Будинку дитячої та юнацької творчості.
На створення і функціонування в районі цього закладу з державного
бюджету була надана субвенція у розмірі 191, 248 тис. грн. Крім того, в
рамках співфінансування, з районного бюджету були виділені кошти у
загальній сумі 117,5 тис. грн. та придбано для зазначеної установи три
ноутбука, дидактичне обладнання та жалюзі.
Впроваджуючи реформу інклюзивної освіти, з обласного бюджету на
придбання меблів та комп’ютерного обладнання для створення ресурсної

кімнати на базі КЗ "Валківський ліцей імені Олександра Масельського» та
медіатеки на базі Високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
були виділені кошти у розмірі 140,0 тис. грн. та 200 тис.грн. До речі, з
районного бюджету для проведення ремонту у кімнаті, де буде розміщуватися
медіатека Високопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів було виділено 30,0 тис. грн.
Для покращення та підвищення рівня навчально-виховного процесу для
п’яти закладів освіти району за рахунок коштів обласного бюджету було
придбано сучасні навчальні кабінети природничо-математичного циклу, до
складу яких входять мультимедійне обладнання, інтерактивні комплекси,
цифрові вимірювальні комп’ютерні комплекси для вчителів та сучасні меблі
(Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – кабінет фізики;
Новомерчицький НВК, Ков’язький НВК, Комунальний заклад «Шарівський
ліцей» – кабінет географії; Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
кабінет біології) на загальну суму 1 млн.558 тис.300 грн.
Також, субвенція в розмірі 384,600 тис. грн. була надана з обласного
бюджету для опорних закладів «Валківський ліцей імені Олександра
Масельського» та «Шарівський ліцей» для придбання спортивних
тренажерів.
Звісно, обов’язково треба сказати про капітальний ремонт будівлі
Ков'язького навчально-виховного комплексу та капітальний ремонт будівлі
Старомерчицької зальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, що наразі
реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми
для відновлення України. Тривалий час чекали. Але вже зараз бачимо
результат. У цьому році вже профінансовано проект, що реалізується у
Ков'язькому НВК на суму 3 млн. 882 тис. грн. (загальна сума 12 млн. 940 тис.
грн.) Щодо Старомерчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, то тут профінансовано у
минулому році 2 млн. 329 тис. 343 грн. із загальної суми 7 млн. 764 тис. 479
грн.
Для вирішення нагальних проблем, які існували десятки років, завдяки
підтримці губернатора області Ю. Світличної, депутатського корпусу з
обласного бюджету у минулому році було надано фінансування на загальну
суму 18 млн. грн.
Зокрема, проведено капітальний ремонт по заміні вікон та дверей
Сидоренківської ЗОШ І-ІІІ ст. (1 млн. 500 тис. грн.); капітальний ремонт
системи опалення Серпневого навчально-виховного комплексу (1 млн. 500
тис. грн.); капітальний ремонт інженерних мереж, актової зали та заміну
вікон на енергозберігаючі в будівлі Високопільської ЗОШ І-ІІІ ст. (2 млн. 500
тис. грн.); капітальний ремонт зовнішніх стін та фундаментів будівлі
Шарівського ліцею (1 млн. 500 тис. грн.); капітальний ремонт частини
внутрішніх приміщень та вхідних груп спального корпусу №1 ПЗОВ
«Ялинка» (1 млн. 500 тис. грн.); капітальний ремонт корпусів Валківського
районного Будинку дитячої та юнацької творчості (9 млн. 500 тис. грн.).
Зрозуміло, що всі ці проведені ремонти — це забезпечення комфортних,
безпечних, якісних умов перебування для наших юних валківчан, для

педагогів, вихователів. Декілька слів про Будинок дитячої та юнацької
творчості. Це, мабуть, наймасштабніший проект. Сподіваємося, що у
поточному році фінансова підтримка також буде і ми зможемо продовжити
те, що почали. Це буде освітньо-культурний центр. Позашкільний заклад,
відділ освіти, сектор культури і туризму, бібліотеки для дорослих і дітей,
молодіжний ХАБ, інклюзивно-ресурсний центр, Центр соціальних служб для
сімї, дітей та молоді – все в одному приміщенні. Завершимо ремонт
спортивної зали в будівлі з роздягальнями та душовими.
У минулому році освітня галузь отримала з районного бюджету близько
2 млн. 158 тис. грн.
Зокрема, усі капіталовкладення у капітальні ремонти та реконструкції
передбачають обов'язкову наявність проектно-кошторисної документації.
Саме для її виготовлення для Шарівського ліцею, Серпневого НВК та
Високопільської ЗОШ І-ІІІ ст. з районного бюджету було виділено 150 тис.
грн.
У поточному році придбали м'які меблі для учнів 1-го класу
Валківського ліцею імені Олександра Масельського (30 тис. грн.), а також холодильне обладнання, якого вкрай потребував харчоблок закладу (30 тис.
грн.). Підтримали Минківську філію закладу — придбали електроплиту для
новооблаштованої їдальні у школі (20 тис. грн.). У нову, відремонтовану залу
Високопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів придбали жалюзі (20 тис. грн.).
В рамках виконання заходів з енергозбереження було переоснащено
котельню Черемушнянської філії ліцею імені Олександра Масельського
(220,0 тис. грн.). Тут була і фінансова підтримка місцевої ради.
Замінено вікна на енергозберігаючі у Валківській ЗОШ І-ІІІ ст. (65,0
тис. грн.).
Окремо хочу сказати про наш табір «Ялинка». Ремонту не було багато
років. Певний період не функціонував, бо умови були такі, що це було вже не
зовсім оздоровлення дітей. Але у цьому році згуртувалися усі. Обласні
кошти, районний бюджет надав співфінансування 370 тис. грн. для
проведення ремонту і забезпечення якісних умов для оздоровлення дітей. В
оновлений корпус ПЗОВ «Ялинка» було придбано меблі, постільну білизну, а
також обладнано харчоблок вкрай необхідною витяжною системою та
здійснено окремі роботи з ремонту харчоблоку (близько 400 тис. грн.).
Звісно, подбали і про путівки для дітей району пільгових категорій у
табір. Передбачили та виділили з районного бюджету 503 тис. грн. А ще,
вперше започаткували і, вважаю гарною практикою, придбання путівок для
дітей за кошти місцевих рад. У цьому році ради закупили путівок на суму 212
тис. грн. «Ялинка» функціонувала три зміни. Давно такого не було. Це —
результат.
Підтримуємо і заходи і з національно-патріотичного виховання дітей та
молоді. Це важливо, не менше ніж зміцнення матеріально-технічної бази.
Підтримали фінансово проведення гри всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (26 тис. грн.). На прохання

педагогів, учнів, батьків Новомерчицького НВК придбано для закладу дві
бандури (разом із сільською радою, у т.ч. районний бюджет — 80 тис. грн.).
Так як державною освітньою субвенцією не передбачено кошти для
організації харчування учнів 1-4 класів та підвіз учнів та вчителів до місць
навчання та роботи, фінансування даних питань було реалізовано через
районні Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Валківщини на
2016 – 2020 роки» та «Шкільний автобус». Зокрема, за рахунок коштів
районного та місцевих бюджетів організовано безкоштовний підвіз 729 учнів
та 67 вчителів до місць навчання (роботи) та у зворотному напрямку
(загальна сума коштів складає близько 1 млн.22 тис.).
За рахунок фінансової допомоги місцевих рад забезпечено
безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів та дітей окремих пільгових
категорій, зокрема, дітей учасників АТО (загальна сума коштів складає
близько 2 млн. грн.).
Крім того, протягом 2018 року за рахунок коштів місцевих рад у
навчальних закладах району було проведено ряд заходів щодо покращення
навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази.
Орієнтовний обсяг фінансування склав 1 млн. 660 тис. грн.
Місцеві ради підтримали заклади освіти, взявши участь в обласному
конкурсі міні-проектів «Разом в майбутнє». Маємо 4 реалізованих проекти:
Громадсько-активна школа –
центр впровадження
сучасних
інформаційних технологій в
селищі (встановлення комп’ютерного
обладнання в Старомерчицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, загальна вартість проекту
150,0 тис. грн.);
Тепло для нової української школи - запорука розвитку, добробуту і
процвітання
Гонтово-Ярської
громади
(переоснащення
котельні
Гонтовоярської філії Валківського ліцею, загальна вартість проекту 65,0 тис.
грн.);
Забезпечення харчування учнів - основа здоров'я дітей та ознака нової
української школи (облаштування ідальні у Минківській філії Валківського
ліцею, загальна вартість проекту 280,0 тис. грн.);
«Садок – це маленька країна для діток» (встановлення літнього
павільйону в Заміському дошкільному навчальному закладі «Колобок»,
загальна вартість проекту 88,1 тис. грн.).
Медична галузь
Почну з реформування первинної ланки медицини.
У минулому році, на виконання відповідного рішення сесії Валківської
районної ради створено КНП “Валківський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги” шляхом реорганізації КЗОЗ «Центр первинної
медико-санітарної допомоги Валківського району».
До структури підприємства входить 8 амбулаторій, 7 фельдшерських
пунктів та 8 пунктів здоров’я.
На кінець минулого року у закладі працювало 12 сімейних лікарів та 1
лікар педіатр.
У квітні минулого року заклад був підключений до системи

”Електронне здоров'я” та розпочата приписна кампанія “Обери свого лікаря”.
Для старту кампанії всі амбулаторії були забезпечені комп’ютерним
обладнанням та підключені до мережі інтернет. Станом на 1 січня поточного
року підписали декларації про вибір свого лікаря 19 460 осіб, що склало
61,4%.
У серпні минулого року підприємство заключило договір з
Національною службою здоров’я України та з 1 жовтня було отримано
перше фінансування за медичні послуги, пов’язані з первинною медичною
допомогою. Заключення договору з НСЗУ дало можливість збільшення
фінансування підприємства у середньому на 38,5% за місяць. Середня
заробітна плата лікаря до жовтня минулого року становила у середньому 6,2
тис грн., а з жовтня, в залежності від кількості заключених декларацій з
пацієнтами, збільшилась на 51,6%. Середній медичний персонал, який
отримував у середньому 5,2 тис. грн., отримав збільшення заробітної плати
у середньому до 6,6 тис. грн. Працівники господарсько-обслуговуючого
персоналу та бухгалтерський апарат, які отримували заробітну плату на рівні
мінімальної (3,723 тис.грн.), отримали підвищення її на 37,8%, що склало
близько 5,1 тис.грн.
В АЗПСМ м. Валки придбаний автомобіль, проведені поточні ремонти
кабінетів лікарів, маніпуляційного кабінету, закуплені меблі та медичне
обладнання.
Вцілому, у минулому році до закладу надійшло за рахунок медичної
субвенції – 6 млн. 469 тис.800 грн., з районного бюджету -1 млн. 506 тис.400
грн., коштів місцевих бюджетів - 644,1 тис. грн. За жовтень-грудень
минулого року від НСЗУ надійшло плати за надання медичних послуг у
розмірі 3 млн. 562 тис. 900 грн.
Один із наймасштабніших проектів стартував у минулому році. За
ініціативою Президента України П.Порошенка в державі буде побудовано
мережу сучасних медичних амбулаторій.
В нашому районі розпочато будівництво такої амбулаторії у селі
Шарівка У звітному році освоєно коштів на суму 7 млн. 968 тис. 200 грн., із
них кошти державного бюджету – 1 млн. 849 тис. грн., обласного – 6 млн.
069 тис. 200 грн., районного – 50,0 тис.грн. Загальна вартість проекту
складає 12 млн. 183 тис. 154 грн. Зазначу, що бюджеті 2019 року передбачені
кошти на будівництво і другої амбулаторії у нашому районі у сел. Ков'яги.
Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету проведено
капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі амбулаторії загальної
практики сімейної медицини у с. Сніжків (2 млн. 370 тис. грн.). На
виготовлення проектно-кошторисної документації для проекту з районного
бюджету виділено 102, 5 тис. грн. Ця амбулаторія взагалі буде вся оновлена.
Наразі проведено відповідні процедури і зараз чекаємо фінансування на
продовження ремонтних робіт уже в рамках реалізації проектів Надзвичайної
кредитної програми для відновлення України. Тут буде утеплення стін,
заміна вікон та дверей (2 млн. 374 тис. 328 грн.).

Первинна ланка медицини має фінансову підтримку також і з
районного та з бюджетів сільських, селищних, міської ради. Місцевими
радами надаються субвенції на розвиток сільської медицини, зокрема на
придбання медичного обладнання та устаткування, меблів, для закупівлі
виробів медичного призначення, а також впровадження заходів з програм
енергоефективності (придбання твердопаливних котлів, ремонт систем
опалення, заміна віконних та дверних блоків). Близько 740 тис. грн. надійшло
на задоволення цих потреб від місцевих рад. Важливим вважаю забезпечення
підвозу ниркових хворих на процедуру гемодіалізу до м. Харків. У минулому
році з районного та бюджетів місцевих рад витрачено близько 350 тис. грн.
Декілька слів про реалізацію Урядової програми «Доступні ліки», яка
дозволяє громадянам отримувати низку препаратів безкоштовно або з
доплатою. У минулому році для реалізації зазначеної Програми було
отримано 936, 975 тис. грн. Усі кошти були використані в повному обсязі.
Сімейними лікарями КНП «Валківський районний центр ПМСД» виписано
20 080 рецептів. Кількість осіб, які отримали лікарські засоби по УП
«Доступні ліки» склала 7598 осіб.
Щодо вторинної ланки.
У минулому році прийнято рішення про перехід закладу у комунальне
некомерційне підприємство. То ж, починаємо впроваджувати реформу і на
вторинній ланці.
У минулому році для центральної районної лікарні отримано сучасний
цифровий мамограф вартістю 2,0 млн. грн. Проведено ремонт приміщення
для його встановлення. Зараз проводимо монтаж та налаштування.
За ініціативи Президента України Петра Порошенка в район передана
державна субвенція на закупівлю комп'ютерного томографа (12,5 млн. грн.).
Наразі проводяться відповідні процедури щодо закупівлі обладнання.
За рахунок підтримки обласного бюджету була отримана субвенція в
розмірі 1,748 млн. грн. на заробітну плату наприкінці минулого року.
Якщо говорити про зміцнення матеріально-технічної бази закладу, то з
районного бюджету для Валківської ЦРЛ було виділено кошти у сумі 125
тис. грн. для придбання медичного обладнання, а також на вироби медичного
призначення 257 тис. грн.
Значна підтримка була надана для забезпечення ліками пацієнтів на
цукровий та нецукровий діабет на загальну суму 652,7 тис. грн.
Проведений ремонт на суму 85,0 тис. грн. в терапевтичному відділені
за рахунок субвенцій з сільських та селищної ради.
За рахунок позабюджетних коштів відремонтована палата в
хірургічному відділені на суму 33,0 тис. грн. та придбано меблі на суму 16,5
тис. грн.
Відремонтоване реанімаційне обладнання на суму 83,6 тис. грн.
Медична реформа набирає оберти, ми бачимо перші позитивні
результати. Це дії на покращення. Звісно працюємо над кадровим
забезпеченням. Окремі ради розробили програми підтримки молодих лікарів,

програми мотиваційних стимулів. Тісно співпрацюємо з ВНЗ медичного
профілю. Сподіваюся, що результат буде.
У Валківському районі значна увага приділяється розвитку фізичної
культури і спорту.
В районі працює ДЮСШ «Спорт для всіх», в якій займається 424
дитини, працюють 14 тренерів (5 – штатних, 9 – сумісників), які проводять
заняття з футболу, важкої атлетики, легкої атлетики, армспорту, карате,
черліденгу. З районного бюджету на утримання ДЮСШ у минулому році
витрачено 1 млн. 588 тис. 600 грн.
Вихованці ДЮСШ приймали активну участь у Всеукраїнських та
обласних змаганнях з важкої атлетики, карате, футболу, легкої атлетики,
армспорту, черліденгу. Чемпіоном України з важкої атлетики став Москвін
Максим, який виконав норматив майстра спорту , а також срібним Призером
стала Москвіна Каріна.
Вихованці ДЮСШ стали володарями Кубку України з черліденгу та
призерами Всеукраїнських змагань з карате та важкої атлетики, черліденгу.
Чемпіонами та Призерами обласних змагань з важкої атлетики,
армспорту, черліденгу, футболу та футзалу стали 75 вихованців ДЮСШ
«Спорт для всіх».
Спортсмени району приймають активну участь в обласній Спартакіаді з
видів спорту серед районів, міст обласного значення та ОТГ. У 2018 році
зайняли І місце в Спартакіаді області з важкої атлетики, ІІ місце з футзалу, ІІІ
– з гирьового спорту.
За підсумками 2018 року наш район став бронзовим призером обласної
Спартакіади з масових видів спорту.
Чемпіоном обласного фестивалю «Тато, мама,я – спортивня сім’я»
стала сім’я Андрущенко з села Шарівка,
яка достойно представила
Харківську область на Всеукраїнських змаганнях, де стала бронзовим
призером.
Футбольна команда "Маяк" Валки вперше в своїй історії стала
переможцем Кубку Харківської області з футболу пам’яті М. Т. Уграїцького.
Велика увага приділяється розвитку ветеранського спорту.
Так
Футбольна команда "Нива" Шарівка третій рік поспіль стала Чемпіоном
Чемпіонату Харківської області з футболу серед ветеранів
Підсумки роботи спортивної галузі було підведено на районному
спортивному святі «Тріумф Чемпіонів», де було відзначено більше 200
спортсменів за спортивні досягнення у минулому році.
Всього з різних джерел фінансування на розвиток фізичної культури і
спорту, покращення матеріально-технічної бази було витрачено 10 млн. 286
тис. грн.
Вагомим реалізованим проектом за кошти Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ)
у сумі 2368,7 тис. грн. стало
встановлення майданчика зі штучним покриттям у м. Валки по вул. Гагаріна.
Проект реалізовано в рамках співпраці з міською радою.

Якщо говорити про кошти з державного бюджету, то приємною
новиною наприкінці року стала інформація про надання субвенції з
державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій. Мова йде про 4 млн. 827 тис. 997 грн. для
реконструкції будівлі зали важкої атлетики ДЮСШ “Спорт для всіх”. Це
вагомий результат. Всі знають наших важкоатлетів, знають їхні здобутки.
Крім того, у цьому залі займається багато мешканців і не тільки міста. І це
важливо, що будуть комфортні умови.
На забезпечення проведеня спортивних заходів та участі команд у
спортивних змаганнях різних рівнів з районного бюджету виділені кошти у
сумі 134,0 тис. грн.
Забезпечена фінансова підтримка футбольної команди «Маяк».
У минулому році в районі продовжувала реалізовуватись державна
політика стосовно дітей, молоді, сім’ї та жінок.
У районі успішно проведена оздоровча кампанія. При цьому значна
увага була приділена оздоровленню дітей пільгових категорій. У червні
минулого року діяли 15 пришкільних таборів на базі навчальних закладів,
відпочинком у яких охоплено 774 учні. Як зазначалося вище, діяли три літні
оздоровчі зміни у позаміському закладі «Ялинка», оздоровлено у якому 195
дітей як з Валківського району, так і з інших районів області. Крім того,
забезпечено направленн дітей до оздоровчих закладів області та за її
межами. 122 дитини соціально незахищених категорій району отримали
безкоштовні путівки за кошти обласного бюджету.
Усі заклади, що надають дошкільну освіту, влітку минулого року були
переведені на санаторний режим роботи. На збільшення вартості харчування
вихованців під час оздоровлення дітей у дошкільних навчальних закладах
було виділено 117 тис. грн. бюджетних коштів.
За період оздоровчої кампанії дітей та підлітків у 2018 році всіма
формами оздоровлення та відпочинку було охоплено 2120 дітей, на що з
різних джерел фінансування .використано близько 3 млн. грн., у т.ч. з
районного бюджету – 1 млн. 117 тис. грн.
У 2018 році в районі продовжувала реалізовуватись державна політика
щодо соціального захисту дітей. У районі налічується 6 прийомних сімей, у
яких виховується 9 дітей. Діє 2 дитячих будинки сімейного типу, в
яких виховується 11 дітей; в сім’ях 33 опікунів (піклувальників) виховується
37 дітей. На території району мешкає 13 усиновлених дітей.
В районі діє Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, який
проводить соціальну роботу іззазначеними категоріями, що перебувають у
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. На
утримання установи та здійсненнями нею діяльності із районного бюджету у
минулому році виділено 627,9 тис. грн.
Гарною традицією є започатковане у 2017 році вручення новорічних
подарунків для дітей пільгових категорій. У минулому році за кошти
районного бюджету було закуплено та вручено дітям 1150 таких подарунків.
Що стосується розвитку сфери культури в районі.

Робота закладів культури спрямовувалась на збереження самобутніх
традицій та культурно-історичних цінностей українського народу,
збереження культурно-духовної спадщини, створення умов для творчої
активності громадян, формування в Україні громадянського суспільства
європейського рівня.
У центрі уваги знаходилися питання поліпшення матеріальнотехнічного стану закладів культури, проведення ремонтних робіт та
покращення умов для роботи аматорських колективів.
Протягом 2018 року у районі функціонувало 46 закладів культури.
Проведено понад три тисячі культурно-освітніх та розважальних заходів.
На організацію та проведення культурно-масових заходів, участь в
обласних заходах, проведення новорічних та різдвяних свят, придбання
подарунків для дітей пільгових категорій з районного бюджету виділені
кошти у сумі 220,0 тис. грн.
Одним із важливих заходів стало проведення реконструкції будівлі
Старомерчицького селищного будинку культури за кошти державного
бюджету. У минулому році було профінансовано 4 млн. 977 тис. 600 грн.
Загальна ж вартість проекту складає 13 млн. 500 тис.
У минулому році фінанову підтримку з районного бюджету на
придбання комп`ютерної та розмножувальної техніки отримали
КЗ
«Валківський РНД «Іскра» та Валківська районна комунальна дитяча школа
мистецтв (близько 22 тис. грн.).
Крім того, вирішено проблему, яка існувала довгий час - з метою
забезпечення належних умов навчання дітей у дитячій школі мистецтв
здійснено заміну дверей та облаштовано туалетну кімнату. Це були кошти як
районного бюджету, так і залучені кошти та благодійна допомога (всього
68,0 тис. грн.).
Було забезпечено співфінансування міні-проекту «Молодь понад усе!»
зі створення молодіжного ХАБу на базі районної центральної бібліотеки для
дорослих, який став переможцем в обласному конкурсі-міні проектів «Разом
в майбутнє» (загальна вартість проекту склала 175,745 тис. грн., у т.ч. –
кошти районного бюджету – 79,085 тис. грн., кошти ініціативної групи
спілки ветеранів АТО Валківського району – 8,787 тис. грн.)
Крім того, в рамках співпраці з немецькою федеральною компанією
GIZ до центральної районної бібліотеки надійшла комп’ютерна техніка та
меблі.
Зазначу, що розпочатий ремонт у Будинку дитячої та юнацької
творчості, який проводиться за кошти обласного бюджету, дасть можливість
перевести бібліотеку із аварійного приміщення, у якому вона
розташовувалася останні роки до оновленої будівлі, де будуть забезпечені
якісні, безпечні умови для відвідувачів та для розвитку нових форм роботи
бібліотеки, яка по праву є осередком діяльності з цього напрямку в районі.
Вперше за роки існування танцювальної студії «Hold the rhythm», який
є одним із найчисельніших в районі та має значну кількість перемог, як
державного, так і міжнародного рівня , колективу була надана фінансова

підтримка у розмірі 60,0 тис. грн. з районного бюджету для поїздки в
Болгарію.
Мають заклади культури і фінансову підтримку з місцевих рад.
Зокрема, у минулому році на зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек
та сільських будинків культури (поточні ремонти, придбання котлів,
придбання комп'ютерної техніки, придбання меблів) з місцевих бюджетів
було надано 956,9 тис. грн.
Не можу не згадати про другий реалізований міні-проект «Печерний
скит у Ков’ягах- унікальна пам’ятка історії християнства на Слобожанщині».
Тут участь у співфінансуванні взяла селищна рада. Загальна варість проекту
склала 189,5 тис. грн., із них: 95,0 тис. грн. – обласний бюджет, 85,0 тис. грн.
– бюджет Ков`язької селищної ради, 9,5 тис. грн. – залучені кошти
ініціативної групи.
Фінансові інвестиції сприяють забезпеченню якісних умов для
проведення репетицій, занять та показових заходів.
Яскравим масштабним заходом було проведення святкування 95-річчя
Валківського району та Дня міста Валки на центральній площі.
Розвивається та радує своїми виставами театральна студія «Діос», що
діє на базі РНД «Іскра». Зараз театр подано на отримання звання
«Зразковий».
Отримали у минулому році звання «Народний» гурт «Заміщанські
козаки» та естрадно духовий оркестр РНД «Іскра», а також гурт «Всесвятські
переспіви» Старомерчицької селищної ради та гурт «Вербиченька»
Костівської сільської ради.
Щодо звернень громадян, зазначу, що спілкування з людьми
«напряму», вміння їх почути, допомогти вирішити певні питання – вважаю
одним із ключових моментів в роботі.
У минулому році до районної державної адміністрації надійшло 473
звернення, що на 10 % більше у порівнянні з 2017 роком.
У зверненнях порушено 522 питання.
За характером основних питань, що порушували громадяни, вагоме
місце займають питання комунального господарства – 43 %, аграрної
політики і земельних відносин – 16%, соціального захисту – 11,8 %,
транспорту і зв’язку – 9,7 %.
У звітному періоді зменшилась кількість звернень з питань соціального
захисту. Але, актуальними для громадян є питання надання матеріальної
допомоги, нарахування субсидії, монетизації
залишків невикористаних
коштів субсидії, отримання путівки, надання субсидії на тверде паливо тощо.
Звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги були розглянуті
комісією з питань надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям Валківського району у разі тривалої хвороби або оперативного
лікування (за зверненнями).
На 4,6% збільшилась кількість звернень з питань житлово-комунального
господарства. У зверненнях порушувалися питання розчищення та ремонту
доріг, правильності зняття показників з приладів обліку електро- та

газопостачання, перерахунку оплати за надані послуги газопостачання,
відновлення холодного водопостачання, відновлення газопостачання,
підключення будинку до електромережі, встановлення лічильника
газопостачання, низького тиску газу. Більшість звернень стосувались питань,
що відносяться до компетенції Зміївського відділення ПАТ «Харківгаз». Всі
звернення розглянуто та направлено запити до відповідних інстанцій.
Громадянам надані ґрунтовні роз’яснення стосовно вирішення порушених
ними питань.
Порівняно з 2017 роком на 5 % зменшилась кількість звернень громадян
з питань транспорту та зв’язку (питання стосувались роботи радіо та
стаціонарних телефонів, графіку роботи автобусних маршрутів,
безкоштовного проїзду пенсіонерів, відновлення автобусного маршруту).
З питань аграрної політики і земельних відносин на 50 % збільшилась
кількість звернень. Звернення стосувались питань приватизації земельних
ділянок, отримання земельних ділянок пільговими категоріями та оренди
земельних ділянок. Крім того, громадяни звертались з питань розрахунку за
земельні ділянки (паї) та можливості розірвання договору оренди землі з
орендарями. Реагуючи на звернення громадян, райдержадміністрацією надано
консультації та ґрунтовні роз’яснення громадянам з залученням спеціалістів
юридичного відділу райдержадміністрації та представників Міжрайонного
управління у Валківському та Коломацькому районах Головного управління
Держгеокадастру у Харківській області. Також враховуючи суспільний
інтерес та актуальність питання, здійснено виїзні прийоми громадян у
відповідних населених пунктах.
Так, за 2018 рік мною проведено 24 особистих та 22 виїзних прийомів,
під час яких було прийнято 160 громадян.
20 грудня 2018 проведено «пряму телефонну лінію» з населенням.
Питання стосувалися налагодження роботи дротового радіомовлення та
телефонного зв’язку, реалізації проекту «Енергія світла» на території
Мельниківської сільської ради, незаконної вирубки дерев та слабкої напруги
в електромережі на території Заміської сільської ради, відкриття
поліцейської станції на території Ков’язької селищної ради, ремонту дороги
від с. Костів до смт. Ков’яги, роботи автобусного маршруту «Валки –
Ков’яги», купівлі акордеону, оплати за послугу газопостачання, оформлення
пенсії.
За результатами розгляду звернень громадян, що надійшли до
райдержадміністрації, 72 звернення вирішено позитивно, на 356 звернень
надано роз’яснення, 45 звернень надіслано для розгляду за належністю
(відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян»).
Організаційна діяльність
Районною державною адміністрацією проводиться цілеспрямована
робота щодо реалізації завдань у сфері державної кадрової політики,
визначених актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів
України.

Загальна чисельність працівників районної державної адміністрації
становить 109 штатних одиниць.
Роботу районної державної адміністрації забезпечує апарат та 12
структурних підрозділів.
При формуванні структури районної державної адміністрації протягом
2018 року здійснено цілий ряд заходів щодо її оптимізації та удосконалення.
З метою належної організації втілення в життя державної економічної і
соціальної політики у 2018 році повністю упорядковано штатну чисельність
працівників управління праці та соціального захисту населення, служби у
справах дітей, сектору у справах молоді та спорту, сектору містобудування,
архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації.
Такими є основні підсумки роботи за 2018 рік. У поточному році буде
продовжена робота щодо забезпечення сталого та динамічного соціальноекономічного розвитку району.
Основним пріоритетним завданням, яке ставить Президент України
Петро Порошенко та голова Харківської обласної державної адміністрації
Юлія Світлична, є підвищення добробуту та рівня життя наших людей. Тому
нам необхідно працювати над підвищенням рівня заробітної плати в окремих
галузях, де її рівень на сьогодні залишається ще низьким.
В новому році започаткували систему стимулювання кращих фахівців
провідних галузей, бо розуміємо, що це інвестиції у майбутнє, у соціальноекономічний розвиток району та задоволення потреб кожного його
мешканця.
Хочу відзначити, що на сьогодні зроблено дуже багато в галузі освіти,
виконані великі обсяги ремонтних робіт і на сьогодні нам необхідно
працювати над питанням надання якісних освітніх послуг, підготовкою
конкурентоспроможного випускника, створення належних умов для навчання
та виховання учнів.
Продовжимо роботу щодо створення освітніх округів.
Маємо подальші плани щодо зміцнення матеріально-технічної бази
закладів освіти. Зокрема продовжимо брати участь в Надзвичайній кредитній
програмі для відновлення України. Вже в роботі перебувають необхідні
документи для участі у другому пулі програми з метою проведення
капітальних ремонтів у Високопільській, Огульцівській, Сидоренківській
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Шарівському, Баранівському ліцеях та у будівлі
Ков’язького ДНЗ «Ромашка». Є плани подати на розгляд до третього пулу
документи для проведення капітального ремонту корпусів, адміністративної
будівлі, їдальні та харчоблоку ПЗОВ «Ялинка», Сніжківської,
Мельниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Гонтів’ярської філії Валківського
ліцею імені Олександра Масельського. Разом з відповідними місцевими
радами плануємо подати документи і на проведення капітального ремонту
Валківського ДНЗ «Веселка» та Сніжківського ДНЗ «Ромашка».

Розраховуючи на підтримку обласного бюджету, плануємо провести
капітальний ремонт покрівлі Мельниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка була
нещодавно зруйнована під значною кількістю снігу; продовжити ремонтні
роботи у Валківському районному Будинку дитячої та юнацької творчості;
провести заміну вікон і дверей, ремонт вентиляційної системи та водостічних
труб Валківського ліцею імені Олександра Масельського; капітальний
ремонт частини внутрішніх приміщень та центральної вхідної групи будівлі
Шарівського ліцею.
Що стосується галузі охорони здоров’я, то одним із пріоритетів є
продовження впровадження реформи медичної галузі, створення належних
умов праці медичних працівників та умов перебування хворих в закладах
охорони здоров’я.
У поточному році плануємо за кошти районного бюджету здійснити
капітальний ремонт приміщення для встановлення томографа у центральній
районній лікарні.
Подані документи для участі у другому пулі Надзвичайної кредитної
програми для відновлення України на проведення капітального ремонту
будівель закладу.
У поточному році плануємо
закінчити реконструкцію будівлі
амбулаторії с. Сніжків в рамках реалізації цієї ж програми, ввести в
експлуатацію амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.
Шарівка та сел. Ков’яги.
Одним із пріоритетних завдань залишається покращення кадрового
забезпечення медичних закладів, і в першу чергу, це стосується сільських
структурних підрозділів первинної ланки. Також необхідно прискорити
роботу щодо підписання декларацій населенням району з сімейними
лікарями та лікарями-педіатрами, забезпечити своєчасне виконання заходів,
передбачених на 2019 рік, які стосуються процесу реформування медичної
галузі.
У галузі культури за останні три роки ми змінили ситуацію на краще.
Проведено значні обсяги ремонтних робіт, відновлюємо системи опалення в
закладах культури і цю роботу ми продовжимо і в поточному році.
В планах, продовження будівництва Старомерчицького будинку
культури. Участь в Надзвичайній кредитній програмі з проектом
«Капітальний ремонт Олександрівського сільського будинку культури».
Розвиток туризму, розробка нових туристичних маршрутів в районі –
одне із ключових завдань. Співпраця з областю щодо відродження Палацу
Шидловських, бо це дійсно унікальна пам’ятка, але й фінансова підтримка
там потрібна доволі потужна.
У галузі фізичної культури і спорту буде продовжена робота щодо
будівництва майданчиків із синтетичним покриттям в населених пунктах
району. У планах цього року будівництво таких майданчиків у селищах
Ков’яги та Старий Мерчик. Вже прийняті відповідні рішення місцевими
радами про надання відповідного співфінансування, що дасть можливість
провести тендерні процедури та розпочати роботи.

Також буде продовжена робота щодо підтримки команд ігрових видів
спорту, забезпечення навчальних закладів та ДЮСШ «Спорт для всіх»
спортивним інвентарем.
Проведемо капітальний ремонт залу важкої атлетики. У планах взяти
участь з проектом «Капітальний ремонт будівлі Валківської районної ДЮСШ
«Спорт для всіх» у Надзвичайній кредитній програмі.
У галузі житлово-комунального господарства основним пріоритетним
завданням залишається надання споживачам сталих та якісних послуг.
Зокрема, буде продовжена робота щодо забезпечення споживачів якісними
послугами з централізованого водопостачання. У поточному році
продовжимо роботу по ремонту водогонів, зокрема, у найближчих планах капітальний ремонт водогону по вулицях Кільцева, Гоголя, Б.
Хмельницького, Піщана, Мічуріна, Суворова, Грабовського, Сидоренка,
пров. Козацький в м. Валки.
Продовжимо реалізацію проекту щодо реконструкції очисних споруд.
В планах – провести оформлення ділянки під сміттєзвалище з
подальшим будівництвом заводу із переробки сміття.
Розглядаємо можливість приведення до нормативних вимог
документації на недобудову, що розташована у центрі міста з подальшою
можливістю знайти цій будівлі застосування.
Є амбітний план щодо проведення реконструкції центральної площі, бо
саме у минулому році ми провели конкурс із залученням студентівархітекторів на розробку ескізу оновленої площі. Є доволі цікаві, креативні
проекти. Це була б дійсно окраса міста – комфортна зона відпочинку.
У поточному році буде продовжена робота щодо відновлення
вуличного освітлення в населених пунктах району, проведення ремонтів
комунальних доріг та автодоріг загального користування району.

