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Робота районної державної адміністрації протягом року спрямовувалась 

на забезпечення збалансованого та стабільного соціально-економічного 

розвитку району на основі раціонального та ефективного використання 

наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, вирішення актуальних 

проблем життєдіяльності громади, поліпшення добробуту та соціального 

захисту населення. 

Основні зусилля були направлені на забезпечення: 

• виконання Конституції, законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 

• законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;  

• виконання державних і регіональних цільових програм;  

• підготовки та виконання районного бюджету. 
 

Досягнення вказаних цілей здійснювалося шляхом виконання владних та 

делегованих Дворічанською районною радою повноважень. 

Діяльність Дворічанської районної державної адміністрації здійснювалась 

за поточним планом роботи. Найбільш важливі питання життєдіяльності 

району розглядалися на нарадах, засіданнях колегій, консультативно-дорадчих 

органів, виносилися для розгляду на сесіях районної ради.  

Протягом року проведено 11 колегій 

на яких розглянуто 23 питання, 22 виїзних 

прийоми голови райдержадміністрації та 

зустрічей з трудовими колективами, 19 

особистих прийомів громадян, 7 перевірок 

здійснення виконкомами сільських рад 

району делегованих повноважень органів 

виконавчої влади. Видано 491 

розпорядження з основної діяльності. 

Внесено на розгляд Дворічанської районної 

ради 24 проекти рішень.   

Розпорядженням голови Дворічанської районної державної адміністрації 

від 07.12.2018 року створено Раду регіонального розвитку Дворічанського 

району, метою якої є сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних 

органів з органами місцевого самоврядування у питаннях напрацювання 

оптимальної моделі розвитку місцевого самоврядування, територіальної 

організації влади, здійснення реформ у сфері децентралізації управління 

регіональним розвитком, вирішення проблемних питань життєзабезпечення 

району. Радою було формовано та, після громадських обговорень, затверджено 

перспективний план розвитку Дворічанського району на 2019 – 2021 роки. 
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Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації 

функціонує  52 дорадчих органів.  

Прийом громадян керівництвом районної державної адміністрації 

проводиться згідно затвердженого графіку, у тому числі виїзні - двічі на 

місяць. Кожного місяця проводяться телефонні «прямі лінії» із населенням 

району з актуальних питань сьогодення. 

За звітний період до районної державної 

адміністрації та структурних підрозділів 

надійшло 331 звернення громадян. З них 167 

звернень вирішено позитивно, на 151 надано 

роз’яснення, 8 надіслано за належністю. Серед 

основних питань, які порушували громадяни, 

були питання соціального захисту, 

комунального господарства та земельних 

відносин. 

Діяльність адміністрації, що ґрунтується на засадах гласності, постійно 

висвітлюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-

сайті райдержадміністрації. Це не тільки гарантує відкритість і прозорість 

функціонування виконавчої влади, а й забезпечує зв’язок посадових осіб з 

громадськістю, вплив останньої на прийняття державно-управлінських 

рішень, дозволяє встановити громадський контроль. 

Враховуючи широкий спектр повноважень районної державної 

адміністрації, розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх 

реалізації районною державною адміністрацією послідовно і наполегливо 

здійснювались заходи, спрямовані на організацію забезпечення 

результативного функціонування структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, їх тісної співпраці (у межах компетенції) з місцевими  радами, 

територіальними органами міністерств і відомств України та суб’єктами 

господарської діяльності, які зареєстровані  на території району і беруть 

безпосередню участь у процесах життєдіяльності територіальних громад. 

Одним із важливих напрямів роботи районної державної адміністрації є 

робота з кадрами. Структура районної державної адміністрації протягом 

звітного року не змінювалася та складається з апарату та 11 структурних 

підрозділів (3 управління, 5 відділів, одна служба, два сектори).  

Штатна чисельність працівників становить 88 одиниць. Станом на 31 

грудня 2018 року фактична чисельність працюючих - 84 осіб, в тому числі 71 

державний службовець (з них за категоріями посад «Б» - 26, «В» - 45). На 

кінець 2018 року кількість вакантних посад становить 4 одиниці, в тому числі 

1 посада державної служби та 3 одиниці недержавної служби.  

Всі державні службовці мають вищу освіту. При цьому за напрямком 

освіти: економіка – 38 осіб (53,5%), технічна – 12 осіб (16.9%), 

сільськогосподарська – 5 осіб (7,0%), юридична – 6 осіб (8,5%), гуманітарна – 

10 осіб (14,1%).  Стаж роботи на державній службі: більше 7 років – 51 особи 

(71,8 %), від 5 до 7 років – 4 осіб (5,6 %),  від 3 до 5 років – 8 осіб   (11,3 %),  

від 1 до 3 років - 3 осіб      (4,2 %), до 1 року – 5 особи (7,1 %). 
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Серед працюючих 8 магістрів державного управління та 6 магістрів 

державної служби. Значна увага районної державної адміністрації 

приділяється питанню підвищення рівня професійної компетенції державних 

службовців. У 2018 році підвищили кваліфікацію 4 особи. На сьогодні в 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України здобуває 

додаткову вищу освіту 4 державних службовців. 

В райдержадміністрації працює досвідчений, добре організований, 

творчий, сповнений ентузіазму колектив професіоналів, який складає єдину 

ефективну команду однодумців, яка здатна вирішувати задачі будь-якої 

складності. 
 

 

 

 

 

 

 

При вирішенні першочергових завдань впродовж звітного періоду 

спостерігалась конструктивна співпраця між представницькою і виконавчою 

гілками влади району. Завдяки спільним зусиллям та відкритій політиці одним 

з найважливіших досягнень є громадсько-політична стабільність у районі, 

порозуміння між владою і громадами.  

Одним з основних економічних показників розвитку району є наповнення 

місцевого бюджету. Є виконання доходної частини бюджету, буде і розвиток 

територіальної громади. 

На виконання повноважень в галузі бюджету та фінансів 

райдержадміністрацією в установлені терміни було складено та подано на 

затвердження ради проект районного бюджету та забезпечено його  

виконання. 

Реформа децентралізації, яку впроваджує Президент України Петро 

Порошенко та Уряд Володимира Гройсмана, дала можливість прискорити 

темпи зростання власної ресурсної бази місцевих бюджетів. 

До зведеного бюджету Дворічанського району за 2018 рік по 

загальному та спеціальному фондах надійшло доходів з урахуванням 

трансфертів в сумі 254274,8 тис. грн, 102,5 % до річних призначень.  
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Доходна частина загального фонду зведеного бюджету району (без 

урахування трансфертів) виконана на 110,6 % (75398,0 тис. грн) до 

затвердженого плану (68199,0 тис. грн) і у порівнянні з 2017 роком 

збільшилася на 23,7 %.  

 
На 100 % забезпечено надходження офіційних трансфертів з Державного 

бюджету. У 2018 році отримано базової дотації – 1321,3 тис. грн,  освітньої 

субвенції - 33073,0 тис. грн, медичної субвенції – 14526,1 тис. грн.  

Доходна частина загального фонду районного бюджету (без врахування 

трансфертів) в 2018 році склала 36441,1 тис. грн. 

Планові показники доходної частину бюджету виконано по всіх 

джерелах, всіма сільськими, селищним та районним бюджетами. 

Видаткова частина загального фонду зведеного бюджету виконана на 

97,5% і становить 228350,1 тис. грн.  

За напрямками діяльності 38,6 % видатків спрямовано на соціальний 

захист та соціальне забезпечення (88239,5 тис. грн), 30,6 % на фінансування 

закладів освіти (69785,4 тис. грн), 9,3 % на охорону здоров’я (21243,1 тис. 

грн), 9% на державне управління (20547,2 тис. грн), 3,8 % на заклади культури 

(8631,9 тис. грн), 2,2 % на житлово-комунальне господарство (4934,3 тис. грн). 
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За цільовим призначенням 36,2% видатків направлено на соціальне 

забезпечення, 35,8 % на оплату праці, 20,4 % на оплату товарів та послуг (в  

тому числі за комунальні послуги та енергоносії – 5,1%), 7,6 % на інші цілі. 

6622,1 тис. грн загального та 928,8 тис. грн спеціального фондів 

районного бюджету направлено на фінансування місцевих цільових програм. 

В тому числі на програми в галузі освіти – 3753,8 тис. грн (49,7 %), 

соціального захисту населення – 1480,7 тис. грн (19,6 %),  охорони здоров’я – 

692,5 тис. грн (9,2 %), фізичної культури та спорту - 682,2 тис. грн (9 %), 

цивільного і територіального захисту – 205,2 тис. грн (2,7 %), культури і 

туризму – 150,3 тис. грн (2 %). 

Пріоритетним напрямом роботи в галузі бюджету та фінансів 

залишається забезпечення автономії та фінансової самостійності місцевих 

бюджетів, а також стимулювання до нарощування власної ресурсної бази. 

Розвиток базових галузей економіки. 

Станом на 1 січня 2019 року підприємницьку діяльність на території 

Дворічанського району здійснює 73 підприємства: 5 середніх (6,8 % від 

загальної кількості підприємств) та 68 малих (93,2 %). Серед суб’єктів 

господарювання району великі підприємства відсутні. Кількість зайнятих 

працівників на цих підприємствах становить 1065 осіб.   

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) за 2018 рік за прогнозними 

показниками складатиме близько 900 млн. грн, на рівні минулого року. 

Головний сектор економіки району – аграрний, тому одним з 

пріоритетних напрямків роботи районної державної адміністрації визначено 

прискорений розвиток саме агропромислового комплексу та на його базі - 

відродження села і розбудова соціальної сфери. 

Виробничою діяльністю займається 70 підприємств: 10 товариств з 

обмеженою відповідальністю, 12 приватних підприємств, 48 фермерських 

господарств. 

В структурі валового виробництва сільського господарства району 

рослинництво займає 80,9%, тваринництво – 19,1%. 

В 2018 році обсяг виробництва валової продукції сільського господарства 

у постійних цінах 2010 року склав 301,5 тис. грн, що в порівнянні з 2017 роком  

становить 97,8%.  
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Через відсутність ефективних опадів погодні умови для росту та розвитку 

сільськогосподарських культур в 2018 році були малосприятливими. У ході 

збиральних робіт за оперативними даними намолочено 83,6 тис. тонн зерна, 

при середній урожайності по району 32,2 ц/га (по області-36,7 ц/га).  

Вирощено соняшнику 53,9 тис. тонн при середній врожайності 31,9 ц/га, 

що на 3,9 ц/га вище середньо обласного показника.  

Під урожай 2019 року посіяно: озимих зернових 18,6 тис. га, що на 7 % 

більше показника 2018 року, озимого ріпаку - 623 га (44,5% до 

запланованого).  

Тваринництво – одна із важливих галузей аграрного сектора району.  

В сільськогосподарських підприємствах району станом на 01.01.2019 

року утримувалось 5568 голів великої рогатої худоби, 101,1% до 

минулорічних показників (+63 голови), в тому числі корів 2052 голови, з них 

2003 голови молочного стада та 49 голів м’ясного напряму продуктивності.  

Валове виробництво молока залишилось на рівні минулого року і 

становить близько 19,5 тис. тонн. Вироблено м’яса в живій вазі всіх видів 

792,2 тонн (112% до показника минулого року). Реалізовано на забій худоби 

всіх видів в живій вазі 752 тонни (113,3 %).  

Галузь тваринництва району повністю адаптована до ринкових умов у 

сфері виробництва молока, якість якого відповідає європейським стандартам. 

Покращення селекційно-племінної роботи у поєднанні з укріпленням кормової 

бази дозволило в останні роки суттєво підвищити продуктивність молочних 

корів і в 2018 році довести надій в середньому на одну корову  по району до 

9731 кг молока (по області – 7064 кг).  

Цей показник є найвищим в області протягом останніх років. Три 

господарства району входять в першу десятку лідерів серед молоковиробників 

області по продуктивності дійної череди (3 місце - ПСП «Вільшанське» 

генеральний директор Лебединський Віктор Іванович - 10,6 тис. кг, 4 місце - 

ПСП «Родіна», генеральний директор Шишкунов Олег Федорович - 10,5 тис. 

кг, 9 місце - ПСП «Виселок» генеральний директор Акулов Василь 

Володимирович - 9,7 тис. кг).  

Пріоритетними завданнями у аграрному секторі економіки району на 

2018 рік визначалися підвищення конкурентоспроможності продукції, 

оновлення  та переоснащення матеріально-технічної бази підприємств, 
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запровадження сучасних інноваційних технологій. Сільгосппідприємства 

району протягом року придбали нову сучасну сільськогосподарську техніку та 

обладнання для тваринницьких ферм на загальну суму близько 84,4 млн. грн., 

що на 12,5 % більше рівня минулого року.  

В 2018 році на молочному комплексі ПСП «Вільшанське» введена в дію 

система автоматизованого доїння GEA MONOBOX. Змонтовано  два доїльні 

моноблоки потужністю 60 голів кожний, які є єдиними в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

За програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» у 2018 році 

спеціальну бюджетну дотацію у розмірі 1804,6 тис. грн отримано 

підприємствами району на утримання корів молочного, молочно-м’ясного та 

м’ясного напряму продуктивності та  314,9 тис. грн населенням району на 

вирощування молодняка великої рогатої худоби. 

 Традиційно, заробітна плата працівників аграрного сектору району є 

вищою за рівень оплати праці в інших галузях економіки району і станом на 1 

січня 2019 року становить 6465 грн. В порівнянні з 2017 роком ріст склав  722 

грн або 12,6%. 

Одним із пріоритетних завдань розвитку аграрного сектора економіки 

району визнано забезпечення підвищення рівня соціального захисту 

сільського населення, зокрема шляхом збільшення плати за оренду земельних 

часток (паїв).  У 2018 році нараховано 85430 тис. грн орендної плати, що на 67 

тис. грн більше ніж у 2017 році. Середній розмір оренди по району складає 8% 

від вартості земельної ділянки, що становить 2190 грн за 1 га.  
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Досягнення сільгосппідприємств району 

відзначені державними нагородами. За 

значний особистий внесок у розвиток 

агропромислового виробництва, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну самовіддану 

працю Указом Президента України від 17 

листопада 2018 року №369/2018 

генеральному директорові сільськогос-

подарського підприємства "Вільшанське" 

Лебединському Віктору Івановичу присвоєно 

почесне звання «Заслужений працівник 

сільського господарства України», Указом 

Президента України від 7 грудня 2017 року 

№408/2017 генерального директора ПСП 

«Виселок» Акулова Василя Володимировича 

нагороджено орденом «За заслуги» II 

ступеня. 

Промисловість району представлена трьома підприємствами: ТОВ 

«Дворічанський елеватор», ТОВ «Глобал Інвест Сістемс» та ТОВ 

«Дворічанська харчова фабрика». 

Як свідчать узагальнені 

статистичні дані протягом 2018 року, 

підприємствами Дворічанського району 

реалізовано промислової продукції на 

176,8 млн. грн, що на 80,2 млн. грн або  

83 % більше ніж у 2017 році.  

Обсяг реалізованої промислової 

продукції на одну особу населення 

району становить близько 10,4 тис. грн, 

або 185,7 % від показника 2017 року.  

З метою удосконалення структури галузей економіки в районі 

впроваджено інвестиційний проект щодо організації виробництва (в тому 

числі на експорт) продукції з поліпропілену на базі ТОВ «Глобал Інвест 

Сістемс» - що дозволить збільшити обсяги промислового виробництва.  

Про економічне зростання підприємств району свідчить збільшення 

обсягів зовнішньої торгівлі товарами. У січні-листопаді 2018 року за даними 

статистичних спостережень в грошовому еквіваленті обсяг експорту становив 

2445,4 тис. дол. США (115 % від минулорічного показника), імпорту 528,2 тис. 

дол. США. Ефективність зовнішньої торгівлі підтверджує  позитивне сальдо у 

розмірі 1917,3 тис. дол. США, що вказує на ріст внутрішнього валового 

продукту та відповідно доходу цих підприємств. 
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Відчутну роль у розвитку  економіки району відіграють  підприємці. 

Станом на 1 січня 2019 року підприємницьку діяльність здійснює 355 

фізичних осіб, що становить 82,9 % від загальної кількості суб’єктів 

господарювання. Кількість найманих працівників становить 139 осіб.   

Обсяг реалізованої ФОП продукції (товарів, послуг) у 2018 році за 

прогнозом перевищить 100 млн. грн. 

Завдяки діяльності підприємців у районі розвивається торгівля, 

ресторанне господарство, виробництво сільськогосподарської продукції та 

сфера послуг. 

Формування стимулюючих умов для ефективного розвитку 

підприємницької діяльності у районі здійснювалося шляхом нормативного 

регулювання підприємницької діяльності, реалізації нових підходів до 

реєстрації підприємців та надання їм дозвільних документів, розбудови 

інфраструктурних компонентів, підвищення кадрового потенціалу малого 

підприємництва, створення сприятливого інвестиційного клімату для 

залучення прямих іноземних інвестицій у малий бізнес. 

Так протягом 2018 року органами місцевого самоврядування прийнято 28 

рішень про внесення змін до положень про порядок справляння місцевих 

податків і зборів і 42 рішень про встановлення пільг щодо сплати окремих 

податків. Зокрема, переглянули ставки по податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, та ставки земельного податку. Проводиться 

моніторинг ефективності впливу регуляторних актів на ділову активність і 

розвиток підприємництва. 

Станом на 01.01.2019 інфраструктура 

підтримки малого та середнього 

підприємництва складається із 10 об’єктів, у 

тому числі: 1 бізнес-центр, 4 страхові 

компанії, 2 офіси правової підтримки 

підприємництва, 3 інформаційно-

консультативних установи. Здійснює 

діяльність 1 громадське об'єднання суб’єктів 

підприємництва.   

Забезпечено інформаційно-консультативну, ресурсну та освітню 

підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва. Так протягом 2018 

року проведено 88 семінарів для суб’єктів господарювання – роботодавців та 8 

семінарів з питань організації власного бізнесу, організовано 15 ярмарок 

вакансій та 7 презентацій роботодавця. 

Однією з найважливіших складових розбудови системи доступних, 

прозорих та некорупційних сервісів суб’єктів владних повноважень, а також 

створення сприятливих умов для ведення бізнесу залишається сфера надання 

адміністративних послуг. Робота Центру надання адміністративних послуг 

при Дворічанській районній державній адміністрації організовано за 

принципом «єдиного вікна» - максимально відкритий простір  для роботи з 

відвідувачами. 
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Станом на 1 січня 2019 року до Переліку адміністративних послуг 

включено 98 послуг. Із загальної кількості включених до Переліку 

адміністративних послуг: 30 – послуги структурних підрозділів районної 

державної адміністрації (власні), 68 – послуги територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади.  

За 2018 рік Центром надано 5779 

адміністративних послуг, що на 3528 

послуг більше у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року 

(2017 рік – 2251 послуга). З них 2818 

– у сфері земельних відносин, 2745 - 

реєстрація речових прав на нерухоме 

майно, 204 - реєстрація бізнесу, 12 – 

інші, у тому числі 3 – видача 

документів дозвільного характеру. 

 

Розвиток соціальної інфраструктури життєзабезпечення. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи залишається забезпечення 

стабільного функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, 

підвищення якості комунальних послуг, запровадження нових 

енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього природного 

середовища. 

Проводяться заходи та 

виконуються відповідні роботи з 

енергозбереження. За програмою 

Проект модернізації та енерго-

збереження для систем вуличного 

освітлення Харківського регіону 

«Енергія світла» за рахунок субвенції 

з обласного бюджету проведено 

реконструкцію вуличного освітлення 

смт Дворічна на загальну суму 1860,17 тис. грн.  

Чотири проекти по будівництву вуличного освітлення в с. Гряниківка та 

с. Гороб’ївка Тавільжанської сільської ради на суму 249,3 тис. грн заплановані 

до фінансування перенесено на 2019 рік в зв’язку з необхідністю коригування 

проектно-кошторисної документації.  

В межах технічних заходів за кошти бюджетів усіх рівнів реалізовано ряд 

енергозберігаючих проектів на загальну суму 8365,8 тис. грн, в тому числі 

7283,9 тис. грн кошти обласного бюджету та 509,0 тис. грн кошти районного 

бюджету. 

У закладах культури: 
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- замінено на енергозберігаючі віконні та дверні блоки в 5 закладах 

(Дворічанський районний краєзнавчий музей, Дворічанська дитяча музична 

школа, Митрофанівські СБК та бібліотечна філія, Новоєгорівський СБК); 

- відремонтовано фасади Першотравневого та Токарівського СБК; 

- проведено ремонт даху в Колодязненському та Новоєгорівському СБК. 

У закладах освіти: 

- замінено 24 дерев’яних вікна площею 105 м2 на металопластикові у 3-х 

закладах освіти;  

- капітально відремонтовано покрівлі загальною площею 2500 м2 у 2-х 

закладах освіти: Дворічанській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Дворічанському ліцеї; 

- завершені роботи по утепленню фасадів будівлі інтернату та системи 

опалення Дворічанського ліцею, розпочаті в 2017 році.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також виготовлено робочий проект по реконструкції покрівлі Топільської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів та реконструкції покрівлі спортивної зали Колодязненської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, виготовляється проект по заміні системи опалення 

Кам’янського НВК. 

Серед організаційних заходів відділом освіти проведена робота з 

коригування наявного енергетичного паспорта та з розробки норм питомих 

витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2018 рік. В навчальному корпусі та 

інтернаті Дворічанського ліцею за кошти районного бюджету встановлено два 

теплових лічильника.    

 За районною Програмою „теплих кредитівˮ відшкодовано відсотки за 

кредитами, отриманими населенням на впровадження енергозберігаючих 

заходів у сумі 0,45 тис. грн.   

Нажаль разом з цим, через відсутність бюджетного фінансування 

державного і обласного рівнів з 2008 року призупинені роботи з будівництва 

очисних споруд у районному центрі, замовником робіт яких виступало 

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації. 

Райдержадміністрація на сьогодні продовжує відпрацьовувати питання, щодо 

відновлення зазначених робіт.  
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За рахунок коштів державного 

дорожнього фонду в 2018 році проведено 

роботи з поточного середнього ремонту 

окремих ділянок по 6 автомобільним 

дорогам місцевого значення загальною 

протяжністю 2,014 км на суму 8350,1 тис. 

грн.  

Відремонтовано 3400 м2 

комунальних доріг у 7 населених 

пунктах (смт Дворічна, с. Колодязне,  

с. Миколаївка, с. Токарівка, с. 

Тавільжанка, с. Рідкодуб, с. Лиман 

Другий) на суму 1398,2 тис. грн, 

1227,3 тис. грн з яких – субвенція з 

державного бюджету.  

 Тенденцію проведення зазначених робіт планується продовжувати, вона 

є динамічною і з кожним роком обсяг виконаних робіт зростатиме. 

Для вирішення питань розвитку територій, спрощення надання земельних 

ділянок для будівництва на всіх рівнях виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування проводиться послідовна та цілеспрямована робота щодо 

формування та реалізації державної політики у сфері містобудування.  

Протягом 2018 року розроблено 6 детальних планів територій та 2 

генеральних плани населених пунктів (с. Вільшана та с. Першотравневе). 

В районі успішно діє районна  «Екологічна програма». В рамках 

програми та щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «Чисте довкілля» 

селищною та сільськими радами розроблені та затверджені правила з 

благоустрою населених пунктів, проводиться відповідна роз’яснювальна 

робота серед населення. Особлива увага приділяється ліквідації 

несанкціонованих сміттєзвалищ. 

Яскравим прикладом результативної співпраці влади і бізнесу є 

приведення у належний стан території центрального пляжу селища Дворічна 

для комфортного відпочинку людей. Влітку на території пляжу встановлено та 

пофарбовано огорожу для безпечного 

перебування, встановлено наметові 

покриття для захисту від сонця, 

біотуалети та бак для твердих 

побутових відходів. Роботи 

проводилися спільними зусиллями 

місцевої влади та комунального 

підприємства КП «Дворічна» за 

фінансової підтримки районного 

депутата Василя Акулова.  
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Транспортний комплекс в Дворічанському районі включає залізничний 

та автомобільний транспорт. 

Автотранспортна мережа району в частині перевезення пасажирів 

складається з 7 маршрутів, які обслуговують 

2 перевізники. Протягом звітного року 

кількість маршрутів не змінилася. 

Загальні обсяги пасажирських 

перевезень автомобільним транспортом 

протягом 2018 року склали 437,3 тис. 

пасажирів, або 91,9 % від обсягів 2017 року. 

Пасажирооборот становив 13,0 млн. пас. км, 

що на 4% менше обсягів 2017 року.  

Обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом по 

Дворічанському району (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців) 

протягом 2018 року склали 13,9 тис. т, або 80,3 % від обсягів 2017 року. 

Виконано 4,0 млн. ткм вантажної роботи, що на 5,1 % більше ніж в 2017 році. 

Потреби населення в товарах забезпечує торгівельна мережа,  яка 

складається з 252 об’єкта торгівлі: 158 магазинів, 46 кіосків, 33 лотків, 9 аптек, 

5 АГЗС, 1 ринок. 16 населених пунктів, в яких відсутні стаціонарні об’єкти 

торгівлі, охоплені виїзними формами обслуговування. 

В районі проводяться ярмаркові заходи на яких товаровиробники району 

мають можливість реалізувати продукцію власного виробництва на пільгових 

умовах. Громадяни району мали можливість придбати продовольчі товари 

місцевих сільгоспвиробників за цінами, нижчими ніж на підприємствах 

торгівлі та на ринках області. 

На кінець звітного періоду в районі функціонує 23 об’єкти громадського 

харчування на 1643 посадочних місця, у тому числі 4 кафе, 19 їдалень. 

Мережа об’єктів побуту станом на 01.01.2019 складає 107 одиниць. 

Пріоритетними та перспективними напрямками діяльності місцевих органів 

влади у контексті реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я 

залишаються впровадження базових засад європейської медицини та підготовка 

системи охорони здоров’я до переходу на страхову модель. Президент України 

Петро Порошенко наголосив: «Кожен мешканець українського села повинен мати 

доступ до кваліфікованої медичної допомоги». 

Протягом 2018 року було забезпечено стабільне функціонування 30 

медичних закладів: 1 поліклініки, 8 амбулаторій та 21 фельдшерсько-

акушерського та фельдшерського пунктів. Медичне забезпечення в районі 

здійснюється двома комунальними закладами. На первинному рівні це 

Комунальне некомерційне підприємство Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Дворічанського району, на вторинному - Комунальне некомерційне 

підприємство «Дворічанська районна лікарня». 
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Станом на 31.12.2018 штатна чисельність працівників КНП ЦПМСД 

складає 101 одиницю, в тому числі лікарів – 13,75, середнього медичного 

персоналу – 47,25. 

На сьогоднішній день медичні послуги надають 7 лікарів загальної 

практики сімейної медицини. 

Показники укомплектованості штатних посад лікарями та середнім 

медичним персоналом з медичною освітою становлять лікарями 54%, 

середнім медичним персоналом 78%.  

 З 01.04.2018 заклад зареєстровано в єдиній 

електронній системі охорони здоров'я E-Health. З 

початку загальнонаціональної кампанії "Лікар для 

кожної сім'ї", яка впроваджується в рамках реформи 

первинної ланки медичної допомоги, 11522 пацієнта 

(66,5 % наявного населення) уклали декларації з 

сімейними лікарями. Закладом укладено договір з 

Національною службою здоров’я України та з 01.11.2018 фінансування 

здійснюється за новою моделлю. 

Кількість відвідувань лікувального закладу в 2018 році склала 46770 осіб, 

що в порівнянні з відповідним періодом минулого року (44162 особи) 

збільшилася на 6 %. Фактичні видатки бюджетних коштів на 1 відвідування 

зменшилися і становлять 167,20 грн (2017 рік – 174,20 грн).  

Кількість ліжок денних стаціонарів 50. Діє стаціонар вдома. За показами 

хворі скеровуються в цілодобові стаціонари ДРЛ, лікарняні заклади 

м.Куп´янська та м. Харкова. 

Цільовими профілактичними оглядами та профілактичними заходами 

населення району охоплено відповідно до запланованих обсягів. Охоплення 

дітей туберкулінодіагностикою 100,0%.  

Річний план флюорографічного обстеження населення за 2018 рік 

виконано на 100,0 %.  

В КНП «Дворічанська районна лікарня» з 36,25 штатних лікарських посад 

фактично зайнято 24,75 посади на яких працює 21 лікар. Показник 

укомплектованості становить 68,25 %.  

З 63 штатних посад середнього медичного персоналу зайнято 54 посади, 

показник укомплектованості становить 85,7 % (2017 рік – 86,9 %). 

До складу лікарні входить поліклінічне відділення з прийомами по 15 

лікарських спеціальностях та 14 ліжок денного стаціонару, показник 

забезпеченості ліжками денного стаціонару на 10 тисяч населення складає 

7,96.  

При плановій потужності поліклініки в 181 відвідування в зміну 

виконується 260 - 280 відвідувань. Протягом звітного періоду кількість 

відвідувань до лікарів поліклінічного відділення становила 72626, що на 2% 

більше ніж у 2017 році (71296). Доступність поліклінічної допомоги склала 4,1 

відвідувань на 1 мешканця. Функція лікарської посади виконана на 106,0%. 

(109,1 % в 2017 році). 

Ліжковий фонд стаціонарних відділень представлений 45 ліжками.   
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Забезпеченість стаціонарними ліжками на 10 тис. 

населення складає 25,9. Протягом 2018 року стаціонарну 

медичну допомогу одержало 1409 хворих, проведено 14022 

ліжко – дні. 

В ЦРЛ створені умови для проведення комплексного 

обстеження пацієнтів. Діагностична служба представлена 7 

підрозділами. 

На функціонування закладів охорони здоров’я району 

в 2018 році державою виділено медичну субвенцію в сумі 14526,1 тис. грн. 

Додатково з районного бюджету виділено 5545,7 тис. грн. 

Загалом, незважаючи на складну економічну ситуацію та обмеженість 

видатків медичної субвенції, кошторис КНП «Дворічанська РЛ» на звітний рік 

склав 14596,0 тис. грн, що на 17,6% або 2179,5 тис. грн більше ніж в 2017 році, 

кошторис КНП ЦПМСД - 7916,3 тис. грн (в тому числі 1593,8 тис. грн 

фінансування Національною службою здоров’я України), що на 28 % або 

1731,7 тис. грн більше ніж в 2017 році. 

Закладам охорони здоров’я району в 2018 році за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів 

в рамках держаної програми «Доступні ліки» надано 491,6 тис. грн, на 

відшкодування вартості інсулінів в рамках державної програми «Забезпечення 

централізованих заходів на лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет» - 611,7 тис. грн. За кошти державного бюджету централізовано 

закуплено та передано вакцин на суму 61,1 тис. грн, медикаментів на суму 

115,0 тис. грн. 

 Від міжнародної організації Глобальний фонд по боротьбі зі СНІД, 

туберкульозом і малярією отримано гуманітарну допомогу у вигляді 

медикаментів на суму 861,1 тис. грн.  

З метою покращення якості життя певної категорії хворих у 2018 році на 

пільгові рецепти з районного бюджету виділено 75,3 тис. грн. Для проведення 

протитуберкульозних заходів серед населення придбано 2004 доз туберкуліну 

на 49,0 тис. грн.  

За рахунок коштів місцевих бюджетів усіх рівнів було забезпечено 

підвезення хворого на гемодіаліз (36,5 тис. грн), придбано лікувальне 

харчування (60,8 тис. грн), відшкодовано вартості інсулінів (19,0 тис. грн). 

Пріоритетним залишається питання щодо покращення матеріально-

технічного стану закладу, як складової ресурсного забезпечення медичної 

сфери. 

В рамках реформи первинної ланки медичної допомоги на підприємстві 

створено комп’ютерну мережу для впровадження електронного реєстру 

пацієнтів. Для цих цілей з районного та сільських бюджетів виділено 332,6 

тис. грн, за рахунок яких здійснено підключення до мережі інтернет 7 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ), придбано 9 

ноутбуків і 9 багатофункціональних пристроїв, встановлено програмний 

комплекс РІМС «Medcard 24». Відтепер, по бажанню пацієнта, можливе 

інтернет-замовлення викликів вдома. 
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Крім цього за кошти районного та сільських 

бюджетів придбано кардіографи для амбулаторій 

смт Дворічна та с. Кам’янка, спеціальні розетки 

для пересувного флюорографа, запчастини для 

медичних автомобілів АЗПСМ с. Вільшана та 

АЗПСМ с. Новоєгорівка, стільці для ФАП с. 

Лиман Другий, бойлер та медінвентар для 

АЗПСМ с. Новоєгорівка на загальну суму 111,3 тис. грн. 

За підтримки районної та сільських рад в 2018 році в лікарні проведено 

ремонт офтальмологічного кабінету (вартість ремонтних робіт склала 160,3 

тис. грн, кошти було виділено Кам’янською і Новоєгорівською сільськими 

радами) та виготовлено і встановлено спеціальні рентгенозахисні двері в 

рентгенологічний кабінет (вартість склала 87,4 тис. грн).  Кам’янською 

сільською радою оплачені роботи по монтажу систем водопостачання та 

водовідведення Кам’янської АЗПСМ вартістю 80,0 тис. грн. 

В рамках обласного конкурсу міні-проектів розвитку 

територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році 

було реалізовано 2 проекти: 

- «Амбулаторія – територія здоров’я села», завдяки 

якому проведено поточний ремонт покрівлі та кабінетів 

будівлі Кам’янської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини. Вартість проекту становить 300,0 

тис. грн, в т.ч. 135,0 тис. грн - кошти обласного бюджету, 

120,0 тис. грн – сільського бюджету, 45,0 тис. грн – 

кошти конкурсанта та партнерів;   

- «Захист людей і довкілля – наше 

майбутнє» в ході реалізації якого проведено 

ремонт рентгенологічного кабінету поліклініки 

в загальній сумі 285,0 тис. грн (в тому числі за 

рахунок коштів обласного бюджету – 142,5 тис. 

грн, районного бюджету – 128,2 тис. грн, 

конкурсанта – 14,3 тис. грн).  

В 2018 році проведено перерахунок 

кошторисної частини робочого проекту 

«Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, 

за адресою: вул. Слобожанська, 51, смт. Дворічна», який буде реалізовано в 

рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» за 

кошти Європейського Інвестиційного Банку. 

На виконання вимог Закону України «Про підвищення доступності та 

якості медичного обслуговування у сільській місцевості» по створенню 

спроможної мережі первинної медичної допомоги планується будівництво 

нової амбулаторії в с. Вільшана. Для забезпечення успішної реалізації проекту 

в 2018 році  Вільшанською сільською було затверджено детальний  план 

території та виготовлено проект землевідведення під будівництво. Вартість 

робіт склала 55,8 тис. грн. 
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У 2018 році продовжено реформування освітньої галузі. Діяльність 

освітян району була спрямована на забезпечення сталого функціонування і 

подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. 

Як відзначила голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія 

Світлична: «Освіта – це один з наріжних каменів конкурентоспроможності 

нашого регіону. Головне завдання – зробити якісну освіту доступною для 

кожної дитини». 

У звітному періоді збережено мережу закладів освіти, яка налічує 16 

закладів дошкільної освіти, 15 загальноосвітніх навчальних закладів та 2 

заклади позашкільної освіти. В них навчається та виховується 425 дітей 

дошкільного та ясельного віку, 1479 учнів та 1605 вихованців 78 гуртків. 

Одним із інструментів творчого самовдосконалення учнівської молоді є 

участь в олімпіадах з навчальних предметів, роботі Малої академії наук 

України. У роботі МАН в минулому навчальному році взяли участь 19 учнів з 

п’яти навчальних закладів району. Роботи 3 учнів стали переможцями ІІ етапу. 

А учениця 10 класу Ряднова Анастасія у складі команди Харківської області  

брала участь у ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт  учнів-членів Малої академії наук України. 

У 2017/2018 навчальному році у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 16 базових дисциплін взяли участь 457 учнів. У ІІІ 

(обласному) етапі у 7 олімпіадах брали участь 13 учнів. Маємо 10 перемог: два 

І місця, чотири ІІ та чотири ІІІ місць.  

У рейтинговій системі оцінювання за 

показниками якості участі учнів в обласному етапі 

Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів наш 

район займає третю позицію серед команд районів 

(міст, ОТГ) Харківської області (у минулому році –  

двадцять третя) та першу позицію серед сільських 

районів області. Учні Дворічанського району є не 

тільки активними учасниками, а й переможцями 

обласних і всеукраїнських інтелектуальних та творчих 

конкурсах, конференціях, форумах, виставках. 

Основою патріотичного виховання є 

краєзнавча робота. Великим як по 

значущості для району так і по масштабу 

планів та задіяних джерел на їх реалізацію,  

являється створення та відкриття музею 

«Наш великий земляк І.І. Мечников – 

громадянин світу». 18-19 травня 2018 року у 

Міжнародний день музеїв в Дворічанському 

Центрі дитячої та юнацької творчості 

відбулося свято наукових нагород, присвячене 110-й річниці вручення І.І. 

Мечникову Нобелівської премії, в рамках якого пройшов турнір юних 

біологів. 
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В районі організовано підвіз до 13 навчальних закладів. Всього підвозом 

охоплено 380 учнів, що становить 26 % від загальної кількості учнів.  

У 2018 році заклади освіти району забезпечені 272 комп’ютерами. 

Середній показник навантаження на 1 комп’ютер складає 5,5 учнів, при 

середньообласному показнику 22 учня. 

Батьківські та педагогічні колективи навчальних закладів району, при 

підтримці органів влади, постійно дбають про покращення матеріально-

технічного оснащення закладів освіти, проводять значну роботу по залученню 

матеріальних, фінансових ресурсів з різних джерел для підтримки та розвитку 

приміщень навчальних закладів. У тісній співпраці з керівництвом селищної 

та сільських рад, керівниками 

базових господарств, підприємцями 

району було проведено необхідний 

обсяг робіт для забезпечення 

готовності навчальних закладів до 

нового навчального року та 

опалювального сезону.  

Протягом 2018 року з різних 

джерел фінансування було залучено 

13626,1 тис. грн (з них бюджетні 

кошти – 12071,2 тис. грн).  

Завдяки цим коштам вдалося вирішити ряд нагальних проблем, а саме: 

виконано якісні поточні ремонти приміщень закладів освіти, проведено 

ревізію та ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, систем опалення 

та каналізації, придбано комп’ютерне та мультимедійне обладнання, оновлено 

матеріальну базу навчальних закладів.  

Відповідно до «Програми економічного і соціального розвитку 

Харківської області на 2018 рік» із обласного бюджету виділено 5827,8 тис. 

грн на реконструкцію з термомодернізації покрівлі та реконструкцію 

спортивної зали Дворічанській ЗОШ І-ІІІ ступенів та 1456,1 тис. грн на 

реконструкцію з термомодернізації даху навчального корпусу Дворічанського 

ліцею. З районного бюджету виділено 389,0 тис. грн для завершення реалізації 

проекту з реконструкції системи опалення та фасадів будівлі інтернату 

Дворічанського ліцею.  
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В 2018 році відповідно до Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 

рахунок коштів державного та місцевого бюджетів заклади загальної 

середньої освіти району отримали комплекти для вчителя, які включають 

ноутбуки, техніку для друкування, сканування, копіювання та ламінування з 

витратними матеріалами, дидактичні матеріали, комп’ютерного обладнання, 

меблі. Загальна сума субвенції з державного бюджету склала 966,9 тис. грн. В 

рамках вищезазначеної Концепції на поповнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти виділили кошти Кам'янська, Новоєгорівська, Богданівська та 

Вільшанська сільські ради.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовжується оснащення закладів загальної середньої освіти з 

поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів 

засобами навчання. За кошти державного бюджету придбано кабінет хімії для 

Дворічанського ліцею. Загальна сума субвенції з державного бюджету склала 

378,6 тис. грн.  

 В 2018 році переможцями обласного конкурсу міні-

проектів розвитку територіальних громад «Разом в 

майбутнє» стали п’ять проектів в галузі освіти. Заходами 

цих міні-проектів передбачено капітальний ремонт 

частини приміщення для перебування дітей дошкільного 

віку, обладнання кабінету медичної сестри, облаштування 

окремого входу для дітей дошкільного віку, придбання 

меблів, комп’ютерної техніки, постільної білизни та 

посуду для Богданівській ЗОШ і Кам’янського НВК, 

ремонт кабінету фізики, придбання меблів, 

мультимедійного комплексу та приборів для 

лабораторних дослідів в кабінет фізики 

Топільської ЗОШ, облаштування спортивної 

зали та ігрової кімнати в Топільському ДНЗ, 

створення краєзнавчої бази оздоровлення та 

відпочинку «Стежками Іллі Мечникова» при 

Центрі дитячої та юнацької творчості.  
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З метою створення умов для здобуття повної 

загальної середньої освіти дітьми з особливими 

потребами, забезпечення всебічного розвитку 

дитини, за кошти районного бюджету в сумі 240 

тис. грн в Дворічанській ЗОШ створено ресурсну 

кімнату. В рамках обласної програми «Новий 

освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки» 

за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 140 

тис. грн було придбано мультимедійне та 

комп’ютерне обладнання. На надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми 

потребами в 2018 році передбачено фінансування за рахунок субвенції з 

державного бюджету у розмірі 125,5 тис. грн.   

Активну участь в оновленні 

матеріально-технічної бази закладів освіти 

приймають органи місцевого 

самоврядування. Для ремонту 

Мечниківського НВК (ремонт їдальні та 

актової зали, заміна вікон) Новоєгорівською 

сільською радою виділено кошти в сумі 

259,0 тис. грн.  

За кошти Тавільжанської сільської ради в Дворічанському ДНЗ №2 

с.Тавільжанка виконано ремонт огорожі, придбано дитячий ігровий 

майданчик і музичний центр на загальну суму 146,3 тис. грн, в 

Тавільжанському ДНЗ виконано ремонт приміщення та придбано дитячий 

ігровий майданчик та ігрові куточки на загальну суму 59,1 тис. грн.  

В Дворічанському ДНЗ №1 «Колосок» за кошти Дворічанської селищної 

ради проведено поточний ремонт приміщень закладу, придбано кухонний та 

господарчий інвентар на загальну суму 34,8 тис. грн. 

Загалом за кошти районного бюджету та бюджетів сільських та селищної 

рад виконано робіт та поповнено матеріально-технічну базу закладів освіти на 

загальну суму 1872, 602 тис. грн. 

Невід'ємною частиною виховного процесу дітей, підлітків, молоді та 

повноцінного життя дорослого населення нашої держави є фізична культура 

і спорт. 

Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та 

спортом в районі функціонують 149 спортивних споруд: районний стадіон 

«Колос», 19 спортивних залів, 120 площинних споруд (футбольні, 

волейбольні, баскетбольні, гімнастичні та інші спортивні майданчики, у тому 

числі 2 багатофункціональні майданчики із синтетичним покриттям) та 9 

приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять. 

Необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, 

повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді 

та підготовку спортсменів на території району забезпечує дитячо-юнацький 
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спортивний клуб «Юність», де у 39 групах займається 825 вихованців що 

становить 56% від загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів району.  

Налагоджена тісна співпраця відділу освіти, молоді та спорту з 

комунальним закладом Районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх», на базі якого проводяться районні змагання з легкої атлетики, 

футболу («Шкіряний м'яч»), Старти надій та інші. 

Протягом 2017/2018 навчального року відділом освіти, молоді та спорту 

Дворічанської районної державної адміністрації було організовано та 

проведено близько 50 спортивних змагань. 

Найважливішими досягнен-

нями року стали: перше місце в 

загальному рейтингу участі 

команд Дворічанського району в 

обласній спартакіаді «Спорт 

протягом життя» серед учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів та перше місце в 

Спартакіаді збірних команд з 

видів спорту. 

Серед здобутків 2017/2018 навчального року 1 та 2 місця в Чемпіонаті 

України з гирьового спорту, 2 місце у Чемпіонаті України з волейболу серед 

жінок, 1 та три 2 місця у Чемпіонаті Харківської області з гирьового спорту, 2 

місце  у Чемпіонаті Харківської області з волейболу «Дитяча ліга» серед 

юнаків, 2 місце в Чемпіонаті Харківської області  з футболу.  

Протягом 2018 року дворічани стали учасниками понад 130 спортивно-

масових і фізкультурно-оздоровчих заходів Всеукраїнського, міжрегіо-

нального, обласного і районного рівнів з різних видів спорту серед дорослого 

населення. За підсумками участі в Спартакіаді області з видів спорту на Кубок 

голови обласної державної адміністрації наш район шостий рік поспіль посів 

перше місце у загальному заліку, в Спартакіаді області з масових видів спорту 

- друге місце у загальному заліку.  
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З обласного бюджету в рамках 

обласної програми розвитку освіти «Новий 

освітній простір Харківщини» на 

придбання спортивного знаряддя та 

інвентаря виділено 384,6 тис. грн. За ці 

кошти забезпечено тренажерами та 

гімнастичним обладнанням Дворічанську 

ЗОШ. В рамках обласної «Програми 

розвитку фізичної культури і спорту, 

молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській 

області на 2014-2018 роки» придбано спортивний комплекс з тренажерним 

обладнанням на суму 185,0 тис. грн для Тавільжанської ЗОШ та спортивний 

комплекс з гімнастичним обладнанням на суму 83,9 тис. грн для Вільшанської 

ЗОШ. На виконання інвестиційного проекту для облаштування спортивного 

майданчику зі штучним покриттям у Мечниківському НВК Дворічанському 

району виділено 1 млн. грн з обласного бюджету та додатково 342 тис. грн 

Новоєгорівською сільською радою. 

З метою забезпечення реалізації заходів Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в Дворічанському районі на 2018-2022 роки протягом 2018 

року з районного бюджету було виділено 682,2 тис. грн. 

Сукупність об’єктів культури і мистецтва району створюють умови для 

творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного 

виховання громадян, доступності освіти у сфері культури та задоволення 

культурних потреб жителів.  

Мережа установ культури збережена і станом на 01.01.2019 року включає 

48 закладів: районний будинок культури, 21 сільський будинок культури/клуб, 

дитячу музичну школу, районний краєзнавчий музей та централізовану 

бібліотечну систему, яка об’єднує центральну районну бібліотеку для дітей, 

центральну районну бібліотеку для дорослих і 22 сільських бібліотечних філії.  

Протягом 2018 року працівниками культури із 

залученням представників народної творчості було 

проведено 2636 заходів. В тому числі 211 

концертів, 870 культурно-просвітницьких і 

розважальних заходів, 116 виставок декоративно-

прикладного мистецтва, 348 дійств для дітей та 

інші різноманітні тематичні заходи для відзначення 

державних свят, ювілейних дат і пам’ятних подій. 
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В дитячій музичній школі 6 викладачів 

навчає навчається 66 учнів за 6 спеціальностями. 

В клубних закладах району діють 93 гуртки 

художньої самодіяльності, любительських 

об’єднання та клубів за інтересами. Працює 4 

інструментальних колективи.  

У Кутьківському СБК функціонує 

кіноустановка, що на сьогодні є майже унікальним для сільської місцевості. 

Проводилися заходи, спрямовані на розвиток сільського і «зеленого» 

туризму. Представники району взяли участь у виставці «Харківщина 

туристична». Виготовлено та розповсюджено друковану продукцію з 

символікою району. 

В районі розроблено дорожню карту з позначенням туристичних принад 

Дворічанщини. В результаті вдалої рекламно-інформаційної компанії, 

проведеної з метою популяризації історико-культурної спадщини, природно-

рекреаційного потенціалу Дворічанського району, туристичний маршрут 

зеленого туризму «Шляхами пращурів Дворічанщини» у 2018 році був дуже 

популярним серед туристів області і других регіонів. 

На території району успішно діє проект «Село майстрів» - так званий, 

музей в дії, де представлена самобутність історії українського рукоділля й 

звичаїв місцевої громади. В Селі працює 7 майстерень по відновленню 

традиційних українських ремесел. Діяльність музею неодноразово 

висвітлювалась засобами масової інформації та на телеканалах України. 

Протягом 2018 року заклади культури району 

брали участь у всеукраїнських, міжрегіональних та 

обласних оглядах–конкурсах, фестивалях. Серед 

перемог дворічан диплом 3 ступеню на 

міжнародному фестивалі-конкурсі виконавців 

естрадної пісні «Жива вода – 2018» (Дар’я Луніна),  

II та III місця в Міжрегіональному конкурсі дитячої 

листівки «Від перлинок Слобожанщини до 

родзинок Закарпаття» (Тетяна Філімонова, Дар’я 

Іванюк), перші місця в двох номінаціях обласного туру 

Всеукраїнського літературного конкурсу «Творчі 

канікули – 2018» (Юлія Капуш, Діана  Бондарєва), 

дипломи за перемогу у конкурсах «Огородня книга 

рекордів» і «Веселкова арка», а також номінації 

«Популяризація національної 

української кухні» на 

«Великому Слобожанському 

ярмарку 2018», перемога серед 

народних колективів на 

обласному конкурсі «Слобожанські передзвони» 

(ансамбль «Гості», художній керівник Сергій 

Обрізко).  
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Аматорському колективу 

ансамблю народних інструментів 

«Гості» постановою колегії 

Управління культури і туризму 

Харківської обласної державної 

адміністрації від 30.05.2018 

присвоєно звання народний. 

Токарівський СБК посів 2 

місце в обласному огляді-

конкурсі на кращий сільський 

будинок культури.  

У серпні поточного року Дворічанський 

район святкував 95 років заснування. Цей захід 

подарував дворічанам незабутні емоції та 

враження. Громади району презентували свої 

садиби, в яких були представлені вироби 

народних умільців. Центром дитячої та 

юнацької творчості та редакцією газети 

"Дворічанський край" організовано виставку 

фотографій, на яких відобразились краса та 

історія Дворічанського району. Завдяки підтримці керівників 

сільськогосподарських підприємств району присутні змогли насолодитись 

насиченою програмою свята: виступ кавер групи «Retro-band Holidey», 

лазерне шоу та молодіжно-розважальна програма.  

З метою глибокого вшанування героїв та нагадування 

майбутнім поколінням про незламність та героїзм української 

нації, в пам'ять про тих, хто загинув в боротьбі за волю та 

гідність нашого народу, до Дня захисника України у селищі 

Дворічна було встановлено пам'ятний знак «Борцям за волю 

та незалежність України». Ініціаторами виступили голова 

районної державної адміністрації Ірина Григоренко та 

представник спілки учасників АТО Володимир Жук. Спільно 

з командою однодумців було розроблено макет майбутнього 

знаку. Не залишила байдужими така благородна ідея й 

місцевих аграріїв, Ігоря Хаперського та Василя Акулова, які 

надали кошти для втілення у життя цього проекту. 

Протягом року здійснювалися заходи щодо покращення матеріально-

технічної бази закладів культури. Проведено поточні ремонти: 

- замінено вікна у районному краєзнавчому музеї; 

- відремонтовано стелю у Дворічанській районній дитячій бібліотеці; 

- замінено двері в Дворічанській дитячій музичній школі; 

- проведено внутрішній ремонт приміщень та даху Колодязненського СБК; 

- проведено внутрішній ремонт глядацької зали Митрофанівського СБК; 
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- проведено ремонт приміщення 

Кам’янського СБК; 

- частково замінено вікна та двері в 

Рідкодубівському СБК; 

- відремонтовано фасад 

Першотравневого СБК; 

- відремонтовано фасад та глядацьку 

залу у Токарівському СБК; 

- замінено вікна та двері, перекрито дах, відремонтовано кімнату для 

занять спортом та замінено освітлення в Новоєгорівському СБК. 

 

Для 8 закладів культури придбано комп’ютерну та оргтехніку, музичні 

інструменти, меблі, костюми та інший інвентар. Всього, за рахунок різних 

джерел фінансування освоєно 2011,6 тис. грн. 

В 2018 році із 9 міні-проектів Дворічанського 

району, що отримали перемогу в обласному 

конкурсі міні-проектів розвитку територіальних 

громад «Разом в майбутнє» 2 в галузі культури. В 

ході реалізації проектів було придбано сучасне 

мультимедійне обладнання та вітрини з 

додатковим джерелом освітлення, замками та 

можливістю підтримувати необхідний 

температурний режим усередині, для районного 

краєзнавчого музею та проведено ремонт 

Митрофанівського СБК. Загальний бюджет міні-

проектів склав 455 тис. грн, з яких 227,5 тис. грн – 

кошти обласного,  72,0 тис. грн – районного та 62,8 тис. грн сільських 

бюджетів. Сума співфінансування проектів інвесторами склала 70,0 тис. грн.  

На виконання заходів районних програм в галузі культури в 2018 році з 

районного бюджету виділено кошти в сумі 134,0 тис. грн. 

Соціальний захист 

Пріоритетною метою соціальної політики районної державної 

адміністрації є досягнення максимально високого рівня якості життя 

громадян. Одним з основних інструментів вирішення цієї задачі є постійне, 

економічно виправдане збільшення особистих доходів населення, в першу 

чергу заробітної плати. 

Протягом 2018 року розмір середньомісячної заробітної плати в районі 

зріс на 21,1 % і станом на 01.01.2019 становить 6235 грн. Найвищий рівень 

заробітної плати в галузі освіти – 7082 грн (на 2002 грн або 39,4 % більше ніж 

в 2017 році), найнижчий по охороні здоров´я – 4829 грн. 
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Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно-активних 

підприємствах району станом на 1 січня 2019 року відсутня. 

Важливим напрямом соціальної 

політики є соціальний захист найменш 

захищених категорій населення, які 

мають найбільший ризик бідності. 

Держава гарантує їм грошову 

допомогу. Протягом 2018 року 1397 

громадянам виплачено державної 

соціальної допомоги різного виду 

(малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з 

дітьми, інвалідам, переміщеним 

особам, тощо) на загальну суму 

31375,2 тис. грн. Заборгованість з 

виплат соціальних допомог відсутня.  

Відповідно до даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, 

які мають право на пільги станом на 01.01.2019 року в районі обліковується 

5223 пільговика, в тому числі 148 учасників бойових дій із них 95 учасників 

АТО, 4 інваліда війни, які брали участь в антитерористичній операції, 31 

інвалід війни з числа воїнів-інтернаціоналістів,  401 особа з інвалідністю, 174 

ліквідатори та потерпілих від аварії на ЧАЕС. З них 3061 особа користується  

пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. 

У звітному році нараховано пільг на житлово-комунальні послуги в сумі 

2687,4 тис. грн, виплачено в межах отриманої з державного бюджету субвенції 

– 2313,1 тис. грн. Пільгу на придбання твердого палива та скрапленого газу 

96,8 тис. грн отримала 61 особа, в тому числі 32 ветерани війни, 3 учасника 

ЧАЕС, 18 багатодітних сімей. 

У минулому році санаторно-курортним лікуванням забезпечено 40 осіб, з 

них 3 учасники АТО, 12 ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи, 24 

інваліди, на загальну суму 262 тис. грн. 
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Осіб з інвалідністю забезпечено технічними засобами реабілітації у 

кількості 141 одиниця на суму 595,9 тис. грн. 

Протягом 2018 року пільговій категорії громадян виплачено різних видів 

допомог та компенсацій на суму 794,4 тис. грн. В тому числі учасникам 

бойових дій АТО 79 виплат в сумі 74,9 тис. грн, постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 160 виплат на суму 271,6 тис. грн, особам з 

інвалідністю 113 виплат на суму 49,4 тис. грн, ветеранам війни 340 виплат на 

суму 398,5 тис. грн. 

 Згідно Програми соціального захисту населення Дворічанського району 

на 2018-2019 надано матеріальну допомогу 34 учасникам бойових дій в 

розмірі 500 грн. кожному на загальну суму 17 тис. грн. 

На виконання заходів Програми соціального захисту населення 

Дворічанського району на 2018-2019 роки відшкодовано за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян автомобільним транспортом 512,2 тис. грн, 

залізничним транспортом – 122,5 тис. грн, пільг з оплати послуг зв'язку - 34,1 

тис. грн. 

З метою забезпечення фінансової підтримки громадських організацій 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, з 

районного бюджету виділено кошти в сумі 170,3 тис. грн. 

 Одним із шляхів забезпечення адресної соціальної підтримки найменш 

захищених сімей і громадян в умовах поступового підвищення частки 

покриття населенням собівартості житлово-комунальних послуг і енергоносіїв 

– є реалізація Програми житлових субсидій. 

Із 6365 сімей району станом на 01.01.2019 субсидією на житлово-

комунальні послуги користується 2468 сімей. Протягом звітного періоду 

нараховано субсидій на суму 34428,5 тис. грн, профінансовано 48868,7 тис. 

грн. Середньомісячний розмір субсидії на житлово-комунальні послуги склав 

584 грн. Субсидія на тверде паливо нарахована в сумі 705,8 тис. грн, 

профінансовано 945,8 тис. грн, середньомісячний розмір становить 1863 грн.    

В районі працює комісія по розгляду заяв громадян з питань призначення 

житлових субсидій та державної допомоги малозабезпеченим сім’ям. 

Протягом звітного періоду комісією проведено 30 засідань, на яких розглянуто 

та погоджено до призначення, як виняток, 1461 заяв. З них: 1352 заяви – про 

призначення субсидій, 94 заяви – про призначення допомоги 

малозабезпеченим сім’ям та 15 заяв про включення до ЄДАРПу інформації 

про адресу фактичного місця проживання пільговика. 

Соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і  потребують  сторонньої допомоги надає територіальний центр 

соціального обслуговування (соціальних послуг) Дворічанського району.  

Працівниками центру обслуговується 1856 одиноких та одиноко 

проживаючих громадян. Станом на 01.01.2019 у центрі працювало 58 осіб, з 

них 42 – соціальні робітники. Навантаження на 1 соціального робітника (по 

обслугованим протягом року) в середньому – 16 осіб, при нормі 6. Протягом 

звітного року надано 210 тис. соціальних послуг, з них 16,3 тис. платних на 

суму 116,2 тис. грн. 
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Для проведення різнопланових 

заходів та покращення матеріально-

технічної бази центром залучено 

допомоги у грошовій та натуральній 

формі від сільськогосподарських 

підприємств та фізичних осіб - 

підприємців на суму 41,5 тис. грн. 

Протягом звітного року для 

соціальних працівників придбано 14 

велосипедів та робочий одяг на суму 63 

тис. грн. 

В районі функціонує система соціально-правового захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, в напрямку влаштуванні їх до 

сімейних форм виховання: передачі дитини на усиновлення, під опіку 

(піклування), до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.  

Так, станом на 01.01.2019 на обліку служби у справах дітей перебуває 61 

дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. З них: 39 

перебувають під опікою (піклуванням), 22 – в дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім’ях. 

Протягом 2018 року  службою у справах дітей було  здійснено 74 рейди, 

щодо перевірки умов проживання дітей в сім’ях, що перебувають в складних 

життєвих обставинах, а також перевірено умови проживання дітей в сім’ях 

опікунів, піклувальників та прийомних родинах. З метою попередження 

втягування дітей у злочинну діяльність, удосконалення профілактики 

кримінальних та адміністративних правопорушень, вживання підлітками 

алкогольних та тютюнових виробів серед дітей, службою у справах дітей 

Дворічанської районної державної адміністрації проведено 32 профілактичні 

рейди “Діти вулиці”. Щотижня (згідно затвердженого графіку) проводяться 

профілактичні рейди по території району по запобіганню бездоглядності, 

безпритульності, злочинності серед дітей. На проведення цих заходів з 

районного бюджету виділено 9,6 тис. грн. 

Все більша увага приділяється роботі з сім’ями, що перебувають у 

складних життєвих обставинах і які залишаються постійним джерелом і 

витоком соціального сирітства. На обліку служби у справах дітей районної 

державної адміністрації станом на 01.01.2019 перебуває 22 дитини, які 

виховуються в 7 сім’ях, що перебувають в складних життєвих обставинах. 

Дворічанським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді соціальною роботою охоплено 403 особи, надано 2156 соціальних 

послуг.  

Підтримка дітей та молоді. З метою 

забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді, 

проведення роботи з утвердження патріотизму, 

духовності, моральності та формування 

загальнолюдських цінностей у молодіжному 
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середовищі на проведення заходів в рамках районних програм: Програма 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 – 2020 роки, Програма  “Молодь 

Дворічанщини” на 2016 – 2020  роки та Програма національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді  на 2017-2021 роки з районного бюджету виділено 

87,6 тис. грн.  

Влітку 2018 року в районі працювало 17 дитячих закладів відпочинку з 

кількістю місць 250 одиниць. Послугами оздоровлення та відпочинку було 

охоплено 1207 дітей. 

В тому числі 16 пришкільних таборів 

відпочинку з денним перебуванням дітей. На базі 

навчальних закладів працювали 3 мовні табори 

(Дворічанська ЗОШ І – ІІІ ступенів, 

Дворічанський ліцей та Кам’янський НВК) та 4 

табори з тематичними змінами спрямованими на 

національно-патріотичне виховання. В них 

відпочили 726 дітей. 

Оздоровленням в стаціонарних оздоровчих 

таборах було охоплено 113 дітей, 13 дітей 

оздоровились в санаторіях. 

Різними видами оздоровлення та відпочинку у 2018 році охоплено 1834 

дитини, а це 100% від загальної кількості дітей (104,4 % від запланованих 

показників охоплення дітей оздоровленням та відпочинком та на 4% більше 

минулорічних показників). На 100% оздоровлені діти-сироти, діти позбавлені 

батьківського піклування та діти учасників бойових дій на Сході України 

 

Шановні дворічани!  Робота, проведена в нашому районі протягом 2018 

року, мала системний цілеспрямований характер і дала бажані позитивні 

результати. І хоча ряд запланованих завдань з різних причин, особливо 

фінансових, не було реалізовано, в цілому, спільними зусиллями всіх органів 

влади, депутатського корпусу, місцевого бізнесу та соціально активної частини 

громади нам вдалося в 2018 році забезпечити стабільне функціонування всіх 

важливих напрямків життєдіяльності Дворічанського району.  

На наступний рік ми маємо ще більш амбіційні плани. Тому запрошую 

всіх до плідної співпраці. 

 

Дякую за підтримку. 

 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                             Ірина Григоренко 

 


