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Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» районна 

державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на 

території району та реалізує повноваження, делеговані їй районною радою, серед 

яких найважливішими є виконання Програми соціально-економічного розвитку, 

наповнення бюджетів, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, 

культури, спорту та інших, передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Згідно наказу Національного агентства України з питань державної служби від 

20 грудня 2016 року №277 «Про затвердження Типового порядку проведення 

публічного звіту керівника органу виконавчої влади» районною державною 

адміністрацією підготовлено публічний   звіт про діяльність  голови Вовчанської 

районної державної адміністрації за 2018 рік. 

 Враховуючи широкий спектр означених повноважень районною державною 

адміністрацією послідовно і наполегливо здійснювались заходи, спрямовані на 

організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування її структурних 

підрозділів, їх тісної співпраці (у межах компетенції) з районною радою, 

виконавчими комітетами селищних, сільських  та міської рад, територіальними 

органами міністерств і відомств України, іншими суб’єктами діяльності, які 

зареєстровані на території району.  

Робота районної державної адміністрації у звітному періоді спрямовувалася на 

забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району, ефективного 

використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, сприяння 

залученню інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки, вирішення 

актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення добробуту та соціального 

захисту населення.  

Основні напрями роботи Вовчанської районної державної адміністрації 

ґрунтуються на принципах втілення в життя реформ, ініційованих Президентом 

України Петром Порошенком, головою Харківської обласної державної 

адміністрації Юлією Світличною, їх практичної реалізації на місцях та виконання 
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заходів Стратегії регіонального розвитку Харківської області та зокрема 

Вовчанського району на період до 2020 року. 

Основними завданнями райдержадміністрації у 2018 році були: наповнення 

бюджетів усіх рівнів, вирішення питання стабільного виробництва промислової 

продукції підприємствами району, сприяння у започаткуванні роботи нових 

суб’єктів господарювання, успішного проведення комплексу сільськогосподарських 

робіт, створення сприятливого інвестиційного клімату, ремонту доріг, соціального 

захисту населення, соціального супроводу учасників антитерористичної операції та 

членів сімей загиблих, стабільне функціонування системи охорони здоров’я, освіти, 

культури та всіх галузей, які мають забезпечити належний рівень життя мешканців 

району. 

Агропромисловий комплекс 

 

Аграрний сектор завжди був пріоритетним напрямом економіки Вовчанського 

району. Саме він забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей економіки та 

стимулює надійне та ефективне функціонування ринку сільгосппродукції. 

Основним напрямком роботиаграрного сектору району є зростання рівня 

виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її економічної 

ефективності, збільшення посівних площ під культурами. 

Вовчанщина – один із лідерів по виробництву сільськогосподарської продукції 

серед районів Харківської області. Цього року  виробництво валової продукції 

сільськогосподарських підприємств району (в порівняних цінах 2010 року) склало 

547,3 млн грн., індекс валової продукції сільського господарства за 2018 рік по 

відношенню до 2017 склав 105,3%, у тому числі у галузі рослинництва  - 105,1%, 

тваринництва  107,2 %.  

Протягом 2018 року у галузі рослинництва проводилася робота по 

нарощуванню обсягів виробництва продукції шляхом оптимізації структури 

посівних площ, використання сучасної потужної техніки,  високоврожайних сортів 

та гібридів сільськогосподарських культур. 

На протязі останніх 5 років Вовчанський район посідає лідируюче місце в 

Харківській області серед інших районів  по валовому збору зернових і 

зернобобових культур, і 2018 рік не став виключенням.  
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Динаміка зміни валового збору сільськогосподарських  культур по всіх категоріях 

господарств району за 2014-2018 рр. 

 

 

 

У 2018 році незважаючи на складні погодні умови по всіх категоріях господарств 

району вдалося отримати валовий збір на рівні 216 тис. тон зернових та 

зернобобових культур.  

Урожайність сільськогосподарських  культур по району та Харківській області 

у 2018р. 

 

 
 

Цьогорічний врожай соняшнику перевершив середній валовий збір цієї культури 

по сільськогосподарським підприємствам району за останні 5 років та склав 68 

тис.тонн при середній врожайності 27,7 ц/га.  
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 Цукрового буряку в районі цього року накопано 93,3 тис.тон. при середній 

урожайності 486,4 ц/ га. 

Під урожай 2019 року по сільськогосподарським підприємствам району 

посіяно 34,6 тис. га  озимих зернових  культур насінням високоякісних репродукцій, 

що знаходиться на рівні минулого року.  

Що стосується тваринництва то в цій галузі також є певні здобутки. 

В сільськогосподарських підприємствах району станом на 1 січня 2019 року 

утримується 6189 голів великої рогатої худоби, що на 335 голів більше ніж 

минулого року,   корів - 2743 гол, що на 29гол. більше до  попереднього року, 

свиней – 1513ол., овець  - 1091гол., що на 122 голови  більше ніж на 1 січня 2018 

року, кур - несучок – 13,1тис.гол., що на 3,049 тис.гол. більше ніж в минулому році. 

Виробництво молока господарствами району у 2018 році склало 18526,5 тонн, 

що на 1608,6 тонн більше минулого року (або 9,5%). Надій молока на корову, що 

була в наявності на початок року, склав 7178кг, що на 564 кг (або 9%) більше ніж у 

2017 році. Виробництво м’яса в 2018 році склало 1,1 тис.тонн, що на рівні минулого 

року.  

Середньодобовий приріствеликої рогатої худоби станом на 01.01.2019р. 

складає – 674грам,свиней -  558грам. 

На протязі останніх 5 років в галузі тваринництві району спостерігається 

тенденція до нарощування виробництва продукції.  
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Динаміка зміни валового виробництва продукції тваринництва за 2014-

2018рр. 

 

За останні 5 років  значно зросло виробництво молока у господарствах району 

і склало 157% у порівнянні з 2014 роком.  З 2015 року в районі працює 

птахофабрика ТОВ "АББА-СГЛС", з поголів’ям кур – несучок, що виробила за 2018 

рік 1096,5 тис.шт. яєць. Виробництво м’яса  також збільшилось і складає 108,2 % до 

2014 року.  

Протягом 2018 року проводилась робота по технічному та технологічному 

переоснащенню агропромислового виробництва. Сільгосптоваровиробниками за 12 

місяців цього року придбано 63 одиниці техніки на загальну суму 99,8 млн. грн. 

В напрямку підвищення соціального рівня населення сільськогосподарськими  

підприємствами району за орендовані земельні ділянки, земельні частки (паї) 

орендодавцям району сплачено 158,8 млн. грн., як і було заплановано,  що на 23,8 

млн. грн. більше показників 2017 року. Відсоток від проіндексованої грошової 

вартості орендованих земель (часток паїв) в 2018 році складає – 7,8, що на 1,5 

відсотка більше а ніж в минулому році.  
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Динаміка виплати орендної плати за 2016-2018 роки. 

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у галузі 

сільського господарства за січень-листопад 2018 року склала 6,5 тис. грн.,що на 0,8 

тис. грн. більше, ніж у попередньому році (5,7 тис. грн.). 

На наступний 2019 рік прогнозується позитивна динаміка росту валового 

виробництва сільськогосподарської продукції, за рахунок використання новітніх 

технологій при виробництві сільськогосподарської продукції, використання 

якісного посівного матеріалу, оптимального внесення мінеральних добрив та 

своєчасний захист посівів від шкідників та хвороб, дотримання сівозмін. 

Очікується підвищення рівня  зростання доходів працездатного сільського 

населення, за рахунок збільшення заробітної платні та орендної плати в 

сільськогосподарській галузі, доходів сільських домогосподарств та громад, 

розвиток сільських територій. 

В 2019 році прогнозується покращення матеріально-технічної бази 

сільськогосподарських товаровиробників, включаючи інфраструктуру приймання, 

очистки і зберігання зерна. 

У галузі тваринництва збільшення виробництва молока та м’яса планується 

досягти за рахунок відтворення стада корів та збільшення їх продуктивності.  

Підвищення продуктивності худоби і птиці планується провести на основі 

зміцнення кормової бази та поліпшення якісного складу поголів’я, окрім цього 
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очікується освоєння нових ефективних енерго- і ресурсозберігаючих технологій 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

У 2019 році ДП ДГ «Гонтарівка» планує  вирощувати  більш 

високопродуктивну породу свиней, що  підвищить виробництво м’яса в районі. 

Також в господарстві здійснюється реконструкція доїльної системи корів та 

обладнання цеху доробки молока, що покращить його якість.   

Сільгосптоваровиробниками і в 2019 році планується збільшення обсягів 

виробництва та реалізації продукції, освоєння нових ринків збуту та ефективне 

використання наявного потенціалу. 

Промисловий комплекс 

Галузь промисловості району представлена підприємствами машинобудівної, 

харчової, деревообробної та легкої промисловості.  

За останні п’ять років у районі простежується позитивна динаміка зростання 

обсягів виробництва, зокрема в деревообробній галузі - у 2 рази, харчовій - на 18%, 

машинобудівна галузь - на 9%. 

За 2018 рік усіма промисловими підприємствами району реалізовано товарів 

(робіт, послуг) на суму 740,7 млн. грн., що на 42% перевищує показник минулого 

періоду. В загальному обсязі реалізації промислової продукції по Харківській 

області обсяги реалізації по Вовчанському району займають 0,5 %. 

Середня заробітна плата на промислових підприємствах протягом року збільшилася 

на 23% і за 2018 рік склала 7298 грн. 

Основними потенційними підприємствами промислового комплексу району є 

ПРАТ «Вовчанський агрегатний завод», ПРАТ «Вовчанський ОЕЗ», ТОВ СП «Білий 

Колодязь», ДП «Вовчанське лісове господарство». Обсяг виробленої продукції 

зазначеними промисловими підприємствами району за 2018 рік склав 469,77млн 

грн,  

 

 

Підприємством ТОВ СП «Білий 

Колодязь» у 2018 році введено в 

експлуатацію елеватор зернових і 

технічних культур, зерносховище 

розраховано на одноразове зберігання 

110 тис. тон зернових, який оснащений 

сучасним очищувальним та сушильним 

обладнанням. 
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Основним напрямком діяльності ПРАТ «Вовчанський ОЕЗ»  є виробництво 

соняшникової нерафінованої олії, а також шроту, фосфатидних концентратів, лузги 

гранульованої. Підприємством постійно проводиться технічне переоснащення та 

вдосконалення об’єктів виробництва з метою підвищення обсягів виробництва та 

покращення їх якості.На сьогодні підприємством ведуться проектні роботи по 

реконструкції системи постачання паром з установкою когенераційного комплексу з 

електричною потужністю 15 МВт з максимальним використанням 

енергозберігаючих та енергоефективних технологій. Як наслідок, зазначені заходи 

дозволять підприємству зекономити значну кількість енергоресурсів. 

На сьогодні підприємством 

ведуться проектні роботи по 

реконструкції системи постачання 

паром з установкою 

когенераційного комплексу з 

електричною потужністю 15 МВт з 

максимальним використанням 

енергозберігаючих та 

енергоефективних технологій. Як 

наслідок, зазначені заходи 

дозволять підприємству зекономити 

значну кількість енергоресурсів. 

 

Основним напрямком діяльності ПРАТ 

«Вовчанський агрегатний завод» є: 

проектування і виробництво складних 

агрегатних гідравлічних і паливнорегулюючих 

систем авіаційної техніки, навісного обладнання 

до газотурбінних двигунів для станцій в 

системах транспортування природного газу, а 

також пнемо-гідроагрегатів для автотранспорту.  

 

Підприємство працює стабільно, з року в рік 

нарощує виробництво нових видів 

конкурентоспроможної продукції та 

розширенням ринків її збуту. Протягом 

останніх двох років освоєно 7 видів нової 

продукції – це агрегати для автомобільної та 

авіаційної промисловості.  

 

 

 

 

 

ДП «Вовчанське лісове господарство»  
представляє деревообробну галузь нашого району. 

Основним напрямком діяльності підприємства є 
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лісництво та лісове господарство, лісопильне та стругальне виробництво. 

За останні 5 років 

підприємством за власні кошти було здійснено технічне переоснащення та 

модернізацію виробничого обладнання. 

 

У 2018 році відновив свою роботу 

ТОВ «Вовчанський м’ясокомбінат». На 

сьогодні розпочав свою роботу цех по 

сушці сиров’яленихта сирокопчених 

ковбас. В 2019 році заплановано 

провести масштабну реконструкцію всіх 

цехів. В подальшому заплановано 

відкрити забійний цех. 

 

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є дуже важливою і невід'ємною 

сферою господарської діяльності району. Промислова продукція підприємств 

району реалізується не лише в Україні, а й за її межами. Врайоніпостійно ведеться 

робота по розширенню ринків збуту і асортименту продукції. Підприємства району 

активно освоюють європейський ринок. Продукція наших підприємств 

експортується до таких країн як Польща, Литва, США, Казахстан, Білорусь, а також  

ведуться переговори по укладанню договорів з такими країнами як: Чехія, Індія, 

Узбекистан, Туркменістан.   

 

Для збільшення потужностей та покращення виробничого процесу ПРАТ 

«Вовчанський олійно-екстракційний завод, ТОВ «СП «Білий Колодязь»,ПРАТ 

«Вовчанський агрегатний завод» - імпортують з Іспанії, Польщі, Данії, Китаю, 

Словеніїобладнання, запасні частини, комплектуючі вироби.  

Енергозабезпечення  
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На протязі 2018 року в районі постійно проводилися заходи з 

енергозбереження, зокрема такі як: газозаміщення, шляхом переводу котелень на 

альтернативні газу види палива, утеплення будівель, заміна вікон та дверей на 

енергозберігаючі, заміна сучасного освітлення на світлодіодне тощо. 

Район за рік споживає до 35 млн. куб. газу, в тому числі: 20,3 млн. куб. газу – 

населення, 9,3 млн. куб. газу – промисловість, 3,7 млн. куб. газу –КП «Вовчанське 

підприємство теплових мереж», 1,7 млн. куб. газу – інші споживачі. 

Електричним опаленням обладнано 116 абонентів приватного сектору та 

1 квартира в м. Вовчанськ.  

Твердим паливом опалюються 11107 домоволодінь (3773 – по місту та селищах 

міського типу, 7334 – по селах).  

Скорочення споживачами витрачання паливно - енергетичних ресурсів для 

оптимального задоволення потреб життєдіяльності, а відтак і зменшення витрат 

первинних паливних ресурсів для виробництва та транспортування теплової енергії, 

водопостачання та водовідведення є на сьогодні головним пріоритетом. 

Основні заходи, які є пріоритетними в районі, в першу чергу були спрямовані 

на енергозбереження в бюджетній, житловій та комунальній сферах, які в значній 

мірі визначають якість життя населення. 

 Починаючи з 2016 року на території району в рамках Програми 

енергозбереження вперше було розпочато масштабний проект із газозаміщення, 

реалізація якого була продовжена на протязі 2018 року, а саме: за рахунок коштів 

районного бюджету (1,9 млн. грн.).проведена  реконструкція твердопаливної 

котельні по вул. Рубіжанське шосе, 20 А в м. Вовчанськ (пелета соняшникова) -  з 

установкою додаткового котла потужність 800 кВт.  

У Вовчанського підприємства теплових мереж із загальної кількості котелень 

(21 одиниця) – 14 працюють на альтернативних газу видах палива (пелети, брикети, 

дрова). Наявність котелень, які працюють на альтернативних газу видах палива, 

дало змогу у поточному році своєчасно забезпечити теплом заклади соціальної 

сфери району. За рахуноквикористання альтернативного палива в минулому 

опалювальному періоді на котельнях підприємства зменшено споживання 

природного газу на 745,8 тис. куб.м., що дало змогу заощадити 103,0 тис.грн. та 

спрямувати їх на заходи з підготовки підприємства до сталого функціонування в 

осінньо-зимовий період.   

В поточному році на об’єктах соціальної сфери району проводилися роботи по 

утепленню будівель, заміні вікон та дверей на енергозберігаючі, реконструкції 

системи опалення з використанням сучасних енергозберігаючих матеріалів, а саме:  

По КНП «Вовчанська центральна районна лікарня» для зменшення витрат 

теплової енергії: 

- в будівлі поліклініки встановлено сучасні енергозберігаючі вікна (103 шт.), 

замінено 4 вхідних груп дверей, замінено дах, проведено укріплення, гідроізоляцію 

фундаменту; 

- проведено утеплення фасаду та цоколя поліклініки; 

- на 2 поверсі 3-х поверховоїбудівлі (хірургічневідділення) та на 4 поверсі 5-ти 

поверховоїбудівлі проведено заміну чавунних батарей на сучасні.  

 

 



12 

 

 

 

За рахунок коштів державного та районного бюджетів  проводиться 

реконструкція гуртожитку по вул. Пушкіна, 1 корпус №4 №5 в м. Вовчанськ 

Вовчанського району Харківської області під житло для внутрішньо переміщених 

осіб та центру надання адміністративних послуг, відділення Державної фіскальної 

служби, відділень Державної Районної Адміністрації (ремонт приміщень та 

утеплення фасадів будівель, систем опалення і водопостачання, реконструкція 

покрівлі та заміна вікон та дверей на енергозберігаючі). 

 

 
 

У закладах освіти району на протязі 2018 року було здійснено:  

- замінено 101 дерев’яне вікно на металопластикові у 2-х закладах освіти 

(ПільнянськийНВК,Варварівський ліцей); 

- замінено 2 дерев’яних блоки  на металопластикові у 1-му закладі освіти; 

- проведена реконструкція покрівлі загальною площею 2599 м
2
 у 1-му закладі 

освіти. 

Загалом, протягом останніх 5-ти роківповністю замінено старі вікна на 

енергозберігаючі у 9 закладах загальної середньої освіти (42,8 % від 

функціонуючих) та 7 закладів дошкільної освіти (77,8 % від функціонуючих), 

повністю утеплено фасад будівель у 3-х закладах дошкільної освіти (33,3 %). 

У закладах культури на протязі 2018 року було здійснено: 

- капітальний ремонт (утеплення приміщення) Новоолександрівської 

сільської бібліотеки; 

- ремонт опалювальних систем Бугаївського СБК та Різниківського СБК. 
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В рамках обласного проекту «Енергія світла»за ініціативи голови 

Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної в районі стартував 

пілотний проект по реконструкції зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів 

району. Для реалізації зазначеного проекту з обласного бюджету було  виділено 

2066,2 тис. грн. 

На протязі 2018 року сучасне, економічне, світлодіодне, енергоефективне 

освітлення облаштовано на 12-ти вулицях 6-ти населених пунктів району: 

с.Вовчанські Хутори, с.Стариця, с.Новоолександрівка, с.Пільна, смт.Білий Колодязь, 

с.Різникове, а саме встановлено 123 енергозаощадних світильників, 9 електричних 

шаф та замінено 14,2 км електричних мереж.Економія електроенергії при подальшій 

експлуатації складе  біля 60 %. Роботи по даному напрямку передбачається 

продовжити у 2019 році. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Житлово-комунальне господарство 

На території району в сфері житлово - комунального господарства надають 

послуги 6 підприємств: в сфері теплопостачання – 1 підприємство (Вовчанське 

підприємство теплових мереж), в сфері водопостачання та водовідведення 5 

підприємств: Комунальне підприємство «Вовчанськ», Комунальне підприємство 

«Вільчанський комбінат комунальних послуг», Комунальне підприємство 

«Старосалтівський водоканал», Комунальне підприємство «Білоколодязька 

водопровідна дільниця» та Комунальне підприємство «Новоолександрівська 

водопровідна дільниця». 

Споживачі району забезпечені житлово - комунальними послугами у 

необхідних обсягах. 

Одним з пріоритетних напрямків в галузі житлово-комунального господарства 

у 2018 році було проведення робіт по заміні водопровідних та каналізаційних 

мереж, які передбачається продовжити в 2019 році, а саме: планується продовжити 

роботи з реконструкції водопроводу в с.Новоолександрівка, а в смт. Білий Колодязь 

планується виготовити проектно-кошторисну документацію для проведення робіт з 

будівництва артезіанської свердловини та ремонту (заміни) водопровідної, 

каналізаційної мережі. 
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У 2018 році на заходи, направлені на забезпечення безперебійної роботи 

водопровідно-каналізаційного господарства району, використано коштів у сумі 

1088,0 тис. грн. Було замінено1,4 км водопровідних мереж (при плані 1,4 км), 0,1 км 

каналізаційних мереж, замінено насосне обладнання на енергозберігаюче 

тапроведено поточні ремонти насосного обладнання, водогонів, водорозбірних 

колонок та ін. На насосній станції в м. Вовчанськ встановлено енергозберігаючі 

глибинні насоси - 2 шт. (була потужність 32 КВт, стала 18 КВт), насоси другого 

підйому -2шт. (була потужність 22 КВт, стала 18 КВт), що дозволило економити 

енергоресурси. 

Проведено промивку 2470 метрів внутрішньоквартального самопливного 

колектору центрального мікрорайону міста. Здійснено чистку резервуарів блоку 

доочистки очисних споруд, проведена чистка аеротенків та проведено ремонт 

первинних та вторинних відстійників очисних споруд. Встановлено 2 компресора 

потужністю 18 КВт, які замінили у технологічному процесі компресори потужністю 

100 КВт. 

Однією з проблем міста є відсутність централізованого водовідведення 

житлових мікрорайонів: Пролетарське поле та Рубіжанське шосе. У 2017 році 

завершені роботи з будівництва КНС-1, самопливної та напірної каналізації 

мікрорайону Пролетарське поле, в 2018 році розпочато та будуть продовжуватися у 

2019 році роботи по будівництву КНС-2, самопливної та напірної каналізації 

мікрорайону Рубіжанське шосе. 

В поточному році була проведена робота по приведенню тарифів на житлово-

комунальні послуги у відповідність економічно обгрунтованим  витратам на їх 

виробництво наступними підприємствами:КП «Вовчанськ», КП «Вільчанський 

ККП», КП «Н.Олександрівська водопровідна дільниця», Вовчанське підприємство 

теплових мереж. 

Житловий фонд 

На території району обліковується 123 житлових багатоквартирних будинків, з 

яких в 34 будинках створено 16 ОСББ, решта будинків колективної та комунальної 

власності. 

54 житлових будинків мають централізоване теплопостачання, з них 40 

обладнані теплолічильниками, з яких 4  встановлено в поточному році. 

Загальна кількість багатоквартирних будинків, які мають централізоване 

водопостачання, складає 105. На даний час 85 % абонентів оснащенопоквартирними 

приладами обліку. 

Дорожньо - мостове господарство  

Мережа доріг загального 

користування Вовчанського району 

складає 447 км, з них державного 

значення – 85,4 км (територіальні – 

85,4 км), місцевого значення – 361,6 

км (обласні – 61,8 км, районні – 299,8 

км). 
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Автомобільні дороги загального користування Вовчанського району обслуговує 

філія «Вовчанський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор». 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

У 2018 році за сприянням голови Харківської обласної державної адміністрації 

Ю.Світличної та за ініціативи голови Вовчанської районної державної адміністрації 

В.Мірошника були спрямовані на проведення ремонту автомобільної дороги 

державного значення Харків-Вовчанськ-КПП «Чугунівка» (ділянка кордон 

Вовчанського району до міста Вовчанськ) та автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення Вовчанськ – Землянки, а також по дорогах, де 

проходять маршрути шкільних автобусів. 

За кошти обласного (6,0 млн. грн.) та місцевого бюджетів (0,2 млн. грн.) 

проведено капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по 

вул. Рубіжанське шосе у м. Вовчанську. 

В 2018 році проведено роботи з поточного ремонту доріг комунальної власності 

за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на загальну суму 3705,0 тис. 

грн., а саме: м. Вовчанськ вул. Пушкіна, с. Петропавлівка вул. Молодіжна, смт. 

Вільча вул. Шевченка, с.Українське вул. Волкова, смт Білий Колодязь вул. Лесі 

Українки, с. Новоолександрівка вул. Селянська, с. Іванівка вул. 1 Травня, с. 

Василівка вул. Шкільна, с. Охрімівка 

вул. Шкільна, с. Мала Вовча вул. Нова, 

с. Вовчанські Хутора вул. О. Чигринова, 

с. Лиман вул. Молодіжна, с. Гатище вул. 

Прилужня.                                                        

За кошти місцевих бюджетів 

проведено роботи з поточного ремонту 

та утримання вулично - шляхової мережі 

на загальну суму 3500,0 тис. грн., а саме: 

м. Вовчанськ вулиць: Пролетарська, О. 

Досвітнього, Короленка, Соборна, 

Новоселівська, Слобожанська, Гоголя, 

Торгова, Духовна, Героїв Чорнобиля, 

Гурканівська, смт. Білий Колодязь вул. 

Польова, провул. Скалонівський. 

 

Охорона навколишнього природного середовища 

Вовчанський район 

розташований в північно -східній 

частині Харківської області.  

Загальна площа району 

становить 188861 га, з них 

сільськогосподарських угідь – 

138428 га , в т.ч. рілля – 108663 га; 

ліси та інші лісовкриті площі-32354 
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га; забудовані землі- 5700га; під водою -6354 га. 

На території району в наявності 10 об’єктів природно - заповідного фонду 

загальною площею 4480,3 га, що складає 2,3 % від загальної площі району. 

На території Вовчанського району проводяться заходи щорічної всеукраїнської 

акції з благоустрою «За чисте довкілля».  

Збирання побутових відходів, посадка дерев, кущів, квітників є основним 

завданням санітарного очищення населених пунктів.  

На території населених пунктів району в 2018 році висаджено 3820 дерев та 

кущів.  

ДП «Вовчанське лісове господарство»посаджено лісових культур на зрубах на 

площі 68,4 га, доповнено лісових культур на площі 135,8 га. Вирощено посадкового 

матеріалу для створення лісових культур та озеленення 346 тис. шт., в тому числі 

25,4 тис. шт. декоративних.  

Проведено до належного санітарно-екологічного стану 88 парків і скверів 

населених пунктів району. 

Пріоритетним питанням в даній галузі є впровадження заходів щодо збирання, 

зберігання, перевезення, сортування, захоронення твердих  побутових відходів.  

Протягом року на території району виявлено та ліквідовано 230 

несанкціонованих сміттєзвалищ. 

З метою забезпечення належного збирання та зберігання відходіву населених 

пунктах районупродовжуються роботи по облаштуванню місць для їх збирання, у 

тому числі з врахуванням ресурсоцінних компонентів відходів.В звітному періоді на 

території смт.Вільча та Пільнянської сільської ради облаштовано17 майданчиків,  на 

яких встановлено 66 контейнерів дляроздільного збирання відходів, що повністю 

охоплює населені пункти громад. 

 

Будівельна галузь та забезпечення населення житлом 

Для вирішення питань розвитку територій для містобудівних потреб, надання, 

у встановленому порядку, юридичним та фізичним особам земельних ділянок для 

будівництва, райдержадміністрацією на протязі 2018 року проводилася 

послідовна та цілеспрямована робота щодо формування та реалізації державної 

політики у сфері містобудування та архітектури.  

За 2018 рік відділом містобудування, архітектури та інфраструктури видано 15 

містобудівних умов і обмежень для проектування об’єктів будівництва,  надано 

141 погодження проектів землеустрою,  видано 13 будівельних паспортів на 

забудову земельних ділянок  та надано 2 паспорта прив’язки тимчасових споруд 

для провадження підприємницькою діяльністю. На підставі наказу Міністерства 

регіонального розвитку,  будівництва та  житлово-комунального  господарства  

України  від  03  липня 2018  р.  №  158 з 01 жовтня 2018 року розпочато процес 

прийняття  в  експлуатацію  індивідуальних  (садибних)  житлових  будинків,  

садових, дачних  будинків,  господарських  (присадибних)  будівель  і  споруд,  

будівель і споруд сільськогосподарського  призначення,  що  за  класом  наслідків  
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(відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (CCI), збудовані 

на земельній ділянці відповідного  цільового  призначення  без  дозвільного  

документа  на  виконання будівельних робіт та до кінця 2018 року відділом 

містобудування, архітектури та інфраструктури було надано 26 довідок стосовно 

надання інформації  щодо  відповідності місця розташування. 

Протягом 2018 року  на території району було введено в експлуатацію житла 

загальною площею 3072,6 кв.м.  

На протязі 2018 року на території району продовжувалися роботи по 

реконструкції гуртожитку у м. Вовчанськ для внутрішньо переміщених осіб та 

центру надання адміністративних послуг,капітальному ремонту фасадів та 

горищного перекриття з влаштуванням теплоізоляції дитячого дошкільного 

закладу (ясла - садок) №7 у м. Вовчанськ,а також розпочато будівництво 

амбулаторій загальної практики - сімейної медицини в с. Варварівката смт. 

Старий Салтів Вовчанського району Харківської області. 

 
 

На протязі минулого року продовжувалася робота щодо забезпечення 

містобудівною документацією населених пунктів району. У 2018 році розпочато 

розробку генеральних планів: м. Вовчанська, зокрема с. Рубіжне, с. 

Петропавлівка, с. Симинівка, смт Білий Колодязь, с. Гатище. Заплановано кошти 

для розробки генеральних планів с. Українське,с. Різникове. 

 

Ринок внутрішньої торгівлі та побутових послуг 

 

Значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району та 

забезпеченні потреб населення в товарах і послугах відіграють такі складові 

споживчого ринку, як торгівля, ресторанне господарство та побутове 

обслуговування населення, ринки. 
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Район має досить розвинену роздрібну торгівельну мережу, яка за станом на 

01 січня 2019 року налічує 265 об’єктів торгівлі, в т.ч. 207 магазинів (15 - 

продовольчих, 73- непродовольчих, 119- змішаних ),3 супермаркети , 36 кіосків, 

18 палаток (лотків) та 1 ринок. Найбільшу питому вагу у торгівельній мережі 

району  займають магазини змішаного типу – 119 одиниць або 57,5 % , 

непродовольчі магазини – 73 одиниці або 35,3 %, продовольчі магазини – 15 

одиниць або 7,2 %. 

Протягом 2018 року кількість об’єктів торгівлі збільшилась на 3 одиниці 

переважно за рахунок відкриття нових магазинів. 
 

 

 

Впродовж 2018 року ситуація на внутрішньому споживчому ринку району 

характеризувалася стабільністю. 

Обсяги роздрібного товарообороту підприємств за підсумками 9 місяців 2018 

року становить232,43млн. грн. із темпом зростання до відповідного періоду 

попереднього року – 105,6 %. Питома вага обсягу роздрібного товарообороту 

підприємств району складає 0,6 % до обласного показника. 

З початку 2018 року на центральній площі м. Вовчанська в передсвяткові дні 

проходила ярмаркова торгівля, де була представлена продукція 

сільгосптоваровиробників району. Протягом року було проведено 22 ярмарки, 

реалізовано продукції  на суму 2153,5 тис.грн. 

Капітальні інвестиції 

У 2018 році підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел 

фінансування, освоєно 529,1 млн. грн, які у порівнянні відповідним періодом 

минулого року збільшилися на 31 %.  
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Залучення інвестицій по району спрямоване на удосконалення та покращення 

матеріально - технічної бази соціальної сфери, зокрема, закладів освіти, охорони 

здоров’я, на розвиток житлово -комунального господарства, яке забезпечує 

життєдіяльність району та значно впливає на його розвиток, а також на розвиток 

реальних секторів економіки, зокрема, таких як сільське господарство та 

промисловість. 

 

 
 

 

Важливим фактором сталого розвитку регіону є процес залучення інвестицій до 

соціального сфери району, зокрема до таких галузей як освіта, охорона здоров’я та 

житлово-комунальне господарство. 
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Сума капітальних інвестицій,  залучених до галузі освіти по району за 2018 

року складає 25,7 млн. грн., що на 92 % перевищує показник 2017року, в 2,8 разів 

перевищує показник 2016 року, в 5,5 разів перевищує показник 2015 року та 78 разів 

перевищує показник 2014 року. 

 

 

 
 

 

 
 

За рахунок капітальних інвестицій на протязі у 2018 року у районі: 

- придбано шкільний автобус для Вовчанського ліцею № 1 - 1,7 млн.грн.; 

- здійснено капітальний ремонт вікон Варварівського ліцею та відремонтовано 

спортивну залу – 0,8 млн.грн.; 

- здійснено капітальний ремонт спортивного залу та підлоги Вільчанського 

ліцею – 0,7 млн.грн.; 
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- проведено капітальний ремонт вікон Пільнянського НВК – 1,0 млн.грн. 

- розпочато та продовжується на 2019 рік роботи по капітальному ремонту 

фасадів та горищного перекриття з влаштуванням теплоізоляції дитячого 

дошкільного закладу (ясла-садок) № 7 у м. Вовчанськ – 2,3 млн.грн.; 

- відремонтовано та облаштовано спортивний майданчик із штучним покриттям 

у м. Вовчанськ  - 1,0 млн.грн.; 

- створено комунальну установу «Вовчанський інклюзивно - ресурсний центр», 

а Вовчанському ліцеї №1 створено інклюзивно - ресурсну кімнату – 0,428 млн.грн.; 

- оснащено обладнанням (апаратура, прилади, шкільні дошки та меблі) кабінети 

хімії, біології, фізики, географії, математики, української мови у Вовчанських ліцеях 

№ 1 та № 2, Варварівському, Білоколодязькому, Вільчанськомуліцеїях, а також у 

Юрченковській, Різниківській ЗШ та Вовчанської ЗШ №3 – 4,6 млн.грн.; 

- встановлено та облаштовано технологічним обладнанням, спортивним 

знаряддям, тренажерним та спортивним інвентарем спортивні майданчики у 

Вовчанських ліцеях № 1 та № 2, Варварівському, Вільчанському, Білоколодязькому 

ліцеях та у Бугаївській ЗШ та Різниківській ЗШ– 1,8 млн.грн.; 

- облаштовано кабінет інформатики у Вовчанській ЗШ № 3, крім цього 

придбані дидактичні матеріали, комп’ютерне обладнання та шкільні меблі для 

навчальних закладів району – 1,6 млн.грн. 

- в рамках реалізації міні-проектів «Разом в майбутнє» та «Розбудуємо громаду 

разом» здійснено  благоустрій територій дошкільних навчальних закладів та 

закладів освіти, придбано спортивний та ігровий інвентар тощо – 1,3 млн.грн. 

Усі вищезазначені роботи були виконані за рахунок бюджетів усіх рівнів, а 

саме: 

 

- з державного бюджету 1,7 млн. грн.; 

- з обласного бюджету 9,4 млн. грн.; 

- з районного бюджету 6,5 млн. грн.; 

- з місцевого бюджету 1,2 млн. грн. 
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Крім цього, за рахунок міжнародної благодійної допомоги Німецького 

товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та Дитячим фондом ООН 

(ЮНІСЕФ) здійснено: 

- капітальний ремонт фасадів та влаштування теплоізоляції горищного 

перекриття дитячого навчального закладу № 2 та ясла садку № 2 м. Вовчанськ – 3,2 

млн.грн.; 

- збудовано спортивний майданчик з синтетичним покриттям в смт. Білий 

Колодязь – 2,5 млн.грн.;  

- ремонт приміщень дитячого садочку Білоколодязького НВК – 1,2 млн.грн.. 

Загальна сума міжнародної технічної допомоги склала 6,9млн.грн. 

 

Сума капітальних інвестицій по галузі охорони здоров’я по району за 2018 

рік складає 38,0 млн. грн., що в 9,5 разів перевищує показник 2017 року, в 15,3 рази 

перевищує показник 2016 року, в 39 разів перевищує показник 2015 року. 

. 

 

 
 
 
 

 



23 

 

 
 

За рахунок капітальних інвестицій на протязі у 2018 року у районі здійснено: 

- капітальний ремонт амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 м. 

Вовчанськ – 0,5 млн.грн.; 

- капітальний ремонт будівлі КНП «Вовчанська ЦРЛ» 2 поверху 3-х поверхової 

будівлі: замінено опалювальну систему, зроблені електромонтажні роботи, 

виконуються внутрішні роботи – 1,2 млн.грн.; 

- проведено капітальний ремонт хірургічного відділення, травмпункту КНП 

«Вовчанська ЦРЛ» - 0,4 млн.грн.; 

- за рахунок різних джерел фінансування ведеться капітальний ремонт будівлі 

поліклініки КНП «Вовчанська ЦРЛ» (ремонт даху, утеплення та ремонт фасадів, 

проводяться внутрішні роботи та улаштування комунікацій будівлі), роботи будуть 

продовжені у 2019 році – 28,2 млн.грн.; 

- розпочато будівництво амбулаторій загальної практики-сімейної медицини в 

с.Варварівка та смт. Старий Салтів, роботи будуть продовжені у 2019 році – 7,2 

млн.грн.; 

- поновлено матеріально - технічну базу закладів охорони здоров’я медичним 

обладнанням та інвентарем. Придбано: для відділення анестезіології КНП 

«Вовчанська ЦРЛ» монітор пацієнта, для підрозділів КП «ЦПМСД Вовчанського 

району» придбано меблі, інвентар, спецодяг, велосипеди, туберкулін, вироби 

медичного призначення,медичне обладнання, 6 холодильників та пральну машину – 

0,5 млн.грн. 

Усі вищезазначені роботи були виконані за рахунок бюджетів усіх рівнів, а 

саме: 
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з державного бюджету 5,7 млн.грн.;  

- з обласного бюджету 19,0 млн. грн.; 

- з районного бюджету 3,1 млн. грн.; 

- з місцевих бюджетів 0,5 млн. грн.; 

- за рахунок міжнародної благодійної допомоги Німецького товариства 

міжнародного співробітництва (GIZ) 9,7 млн. грн. 

 

Сума капітальних інвестицій по галузі культури по району за 2018 рік склала 

понад 1,3 млн. грн., що на 25% перевищує показник минулого року. 

 

 
 

За рахунок капітальних інвестицій у районі здійснено: 

- поточний ремонт сільських будинків культури в с. Різники, с. Пільна, с. 

Бугаївка, с. Нестерне, смт. Старий Салтів на загальну суму 0,5 млн.грн.; 
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- поточний ремонт сільських бібліотек в с. Волохівка, с. Новоолександрівка на 

суму 0,3 млн.грн.; 

- в рамках реалізації міні-проектів «Разом в майбутнє» та «Розбудуємо громаду 

разом» здійснено термомодернізацію та оновлено матеріально-технічну базу 

історико-археологічного музею Верхній Салтів на суму 0,5 млн.грн. 

 

Сума капітальних інвестицій в соціальну галузь по району за 2018 рік склала  

12,6 млн. грн. 

 

 
 

За рахунок капітальних інвестицій по зазначеній галузі за 2018 рік у районі 

здійснено: 

-   за рахунок державного бюджету було придбано 2 квартири дітям-сиротам 

на загальну суму 0,7 млн.грн.; 

- за рахунок обласного бюджету проведено капітальний ремонт КУ 

Вовчанський геріатричний пансіонат (замінено систему опалення, відремонтовано 

систему водопостачання та водовідведення) – 2,9 млн.грн., за рахунок Німецького 

товариства міжнародного співробітництва (GIZ) придбано меблі та обладнання на 

суму 0,2 млн.грн.; 

- за рахунок українського фонду соціальних інвестицій здійснено 

капітальний ремонт приміщення КУ Вовчанський спеціальний будинок-інтернат – 

8,8 млн.грн. 
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Сума капітальних інвестицій по галузі житлово - комунального господарства 

по Вовчанському району у 2018 році складає 87,8 млн. грн., що на 5 % перевищує 

показник минулого року. 

 

 
 
 
 

 
 

 

            Вищезазначені капітальні інвестиції у 2018 році були спрямовані на: 

- поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності в 

м.Вовчанськ, с.Петропавлівка, смт.Вільча, с.Лиман, с. Українське, смт.Білий 

Колодязь, с. Гатище, с.Новоолександрівка, с.Іванівка, с.Василівка, 
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с.Охрімівкас.Мала Вовча, с.ВовчанськіХутора, смт.СтарийСалтів на загальну на 

суму 4,9 млн. грн. Також у районі проведено поточний середній ремонт 

автомобільної дороги загального користування державного значення на ділянці 

Харків-Вовчанськ  на суму 40,0 млн.грн. та автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення Вовчанськ – Землянки на суму 14,8 

млн.грн.(державний бюджет); 

-  капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по 

вул.Рубіжанськешоссе у м.Вовчанську (обласний бюджет 6,0 млн. грн., крім того 

співфінансування з місцевого бюджету 0,3 млн. грн); 

- поточні ремонти доріг комунальної власності, реконструкцію вуличного 

освітлення населених пунктів району, благоустрій територій, ремонти 

водопровідно-каналізаційної мережі у м. Вовчанськ, придбання контейнерів для 

збирання твердих побутових відходів тощо на загальну суму 5,3 млн.грн. (місцеві 

бюджети сільських, селищних рад, Вовчанської міської ради); 

-  реконструкцію будівлі по вул. Перемоги, 14 в смт. Старий Салтів, 

Вовчанського району, Харківської області з метою створення комплексного 

центру надання адміністративних, правових, соціальних та медичних  послуг із 

застосуванням енергозберігаючих технологій, (державний бюджет 4,1 млн.грн., 

крім того співфінансування з місцевого бюджету 0,4 млн.грн.); 

-  в рамках обласної програми «Енергія світла» здійснено реконструкцію 

вуличного освітлення по 12-ти вулицях 6-ти населених пунктів району: с. 

Стариця, с.Різникове, с. Пільна, с. Новоолександрівка, с. Вовчанські Хутори, смт. 

Білий Колодязь на загальну суму 2,2 млн.грн. (обласний бюджет); 

- .будівництво КНС № 1, КНС №2 самопливної та напірної каналізації в м. 

Вовчанськ Харківської області. 1-й пусковий комплекс. КНС № 2 (Рубіжанське 

шосе), мережі самопливної та напірної каналізації (Рубіжанське шосе) в сумі 3,3 

млн.грн. (обласний природоохоронний фонд);. 

-  реконструкцію твердопаливної котельні по Рубіжанському шосе, 20 А в м. 

Вовчанськ Харківської області (пелета соняшникова) з установкою додаткового 

котла потужність 800 кВт. (кошторисна вартість 1,9 млн. грн) (районний 

бюджет);. 

- продовжується реконструкція гуртожитку по вул. Пушкіна, 1 корпус №4 №5 

в м. Вовчанськ Вовчанського району Харківської області під житло для 

внутрішньо переміщених осіб та центру надання адміністративних послуг, 

відділення Державної фіскальної служби, відділень Державної Районної 

Адміністрації та інших служб району (районний бюджет 4,6 млн.грн.) 

 

Промисловими підприємствами району за 2018 рік за рахунок власних 

коштів освоєно капітальних інвестицій на загальну суму 263,8 млн.грн. Найбільші 

інвестиції були здійснені ТОВ СП «Білий Колодязь» (223,0 млн.грн.), яким на 

протязі 2018 року було збудовано та введено в експлуатацію елеватор для 

збереження зернових та технічних культур. Інші промислові підприємства району 

спрямували свої капітальні інвестиції на покращення виробничого процесу та 

розвиток інфраструктури.    

Сільськогосподарськими підприємствамирайону за 2018 рік було придбано 

сільськогосподарської техніки на суму 99,8 млн. грн. 
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                       Розвиток малого та середнього бізнесу  

Мале підприємництво є невід’ємною складовою частиною економіки району. 

У 2018 році в районі здійснювали діяльність 163 малих підприємства, що 

складає 45,3 % від загальної кількості підприємств району . У 2018 році прогнозний 

показник кількості малих підприємств очікується 165 одиниці.Кількість фізичних 

осіб – підприємців складала 1355 осіб.  

 

Підтримка підприємців району також здійснюється через Харківський 

регіональний фонд підтримки підприємництва, за допомогою якого на постійній 

основі здійснюється інформаційно - консультативна підтримка суб’єктів малого та 

середнього бізнесу, координація діяльності бізнес - центрів, надається методична 

допомога, організовуються і проводяться семінари для підприємців у районах 

області.Так, для підвищення підприємницького потенціалу в районі 

Вовчанськоюрайонною державною адміністрацією спільно з Харківським 

Регіональним Фондом підтримки підприємництва , Департаментом економіки і 

міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, «Асоціацією 

приватних роботодавців» в травні 2018 року було проведено семінар у форматі 

зустрічі приватних підприємців Вовчанського району, на якому були розглянуті 

питання щодо реалізації комплексної навчально - освітньої програми «Школа 

малого бізнесу»,мікрокредитування суб'єктів малого та середнього підприємництва 

на зворотній основі під бізнес - плани за пріоритетними напрямами розвитку 

підприємництва, а також з питання фінансово - кредитної та матеріально - технічної 

підтримки суб’єктів підприємницької діяльності в частині надання цільових 

безвідсоткових мікрокредитів представникам малого та середнього бізнесу на 

підставі конкурсу бізнес - планів проектів, сприяння пошуку інвестиційних та 
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кредитних ресурсів для реалізації бізнес - проектів, щодо реалізації Європейської 

програми малого і середнього підприємництва COSME, яка є одним із інструментів 

міжнародної підтримки для зростання конкурентоспроможності підприємницького 

середовища та інші питання щодо напрямків розвитку інфраструктури та підтримки 

суб’єктів малого та середнього підприємництва.  

Реформування системи надання  адміністративних послуг 

Перелік адміністративних послуг, які можна отримати через ЦНАП 

постійно оновлюється та включає найбільш затребувані мешканцями 

Вовчанського району та міста Вовчанськ. 

З 01 червня 2018 року  перелік адміністративних послуг, які можна 

отримати через ЦНАПдоповнено 20 послугами соціальної сфери, зокрема: 

надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива; установлення (продовження) статусу багатодітної сімї, призначення 

одноразових компенсацій, взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням, призначення грошових компенсацій замість санаторно-курортної 

путівки та вартості проїзду до санаторно-курортного закладу, а також видача 

дозволів опікуну на вчинення правочинів з майном підопічного (неповнолітня 

дитина).  

Загалом громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість 

отримати через ЦНАП 141 адміністративну послугу.  

Кількість наданих адміністративних послуг постійно зростає. Так, протягом 

2018 року надано 8970 адміністративних послуг проти 8560 -  у 2017 році. 

 

 
 

Більш активно громадяни стали користуватися можливістю замовлення 

найбільш популярних послуг Держгеокадастру онлайн. Видача результатів 
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відповідних послуг здійснюється в ЦНАП. Так, протягом 2018 року суб’єкти 

звернення  отримали 532 результатів  відповідних адміністративних послуг.   

Найбільша кількість звернень в абсолютному значені незмінно припадає на 

адміністративні послуги що стосуються земельних питань – 51,7%,  

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання -18,6%, державної реєстрації прав 

на нерухоме майно – 11,9% та вклеювання до паспорта громадянина України 

фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку – 9,8%. 

 

 
 

Для покращення доступності та якості надання адміністративних послуг 

фізичним та юридичним особам району та міста Вовчанськ реалізується проект  

«Реконструкція гуртожитку по вул. Пушкіна,1 корпус №4 №5 в м. Вовчанськ 

Вовчанського району Харківської області під житло для внутрішньо переміщених 

осіб та центру надання адміністративних послуг, відділення Державної фіскальної 

служби, відділень Державної Районної Адміністрації та інших служб району», 

який дозволить створити сучасний центр надання адміністративних послуг.  

 

Розміщення ЦНАП в новій будівлі дозволить реалізувати принцип 

відкритого простору, створити зручні умови для людей з обмеженими фізичними 

можливостями та сім’ям з дітьми, встановити систему електронної черги, що 

збільшить швидкість обслуговування відвідувачів, інформаційного кіоску з 

відповідним програмним забезпеченням, організувати надання супутніх послуг в 

приміщенні ЦНАП, оновити матеріальну – технічну базу ЦНАП, а також 

організувати надання через ЦНАП адміністративних послуг щодо оформлення і 

видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним 

електронним носієм та паспорта громадянина України у формі карти. 

Таким чином, сфера надання адміністративних послуг залишається однією з 

найважливіших складових розбудови системи доступних, прозорих та 
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некорупційних сервісів суб’єктів владних повноважень, а також створення 

сприятливих умов для ведення бізнесу. 

 

Податково-бюджетна діяльність 

У цілому до зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів та 

коштів спеціального фонду за 2018 рік зараховано 500,9 млн. грн. або 97,6% 

планових призначень звітного періоду,  недоотримано 12,1 млн. грн. У порівнянні 

з аналогічним періодом 2017 року доходи місцевих бюджетів району збільшились 

на 16,6% або 71,4 млн. грн. 
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Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) мобілізовано в сумі 

134,5 млн. грн. або 105,9% до річного плану, додатково отримано 7,5 млн. грн. В 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року (у співставних умовах) 

надходження збільшились на 17,3 млн. грн. або на 14,7 %. 

Планові надходження власних доходів загального фонду місцевих бюджетів 

за звітний період виконали всі місцеві ради. Забезпечено виконання районного 

бюджету. 
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Обсяг видатків зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів та 

коштів спеціального фонду за 2018 рік  склав 509,0 млн. грн., або 94,4 % планових 

призначень звітного періоду (539,0 млн. грн.). У порівнянні з аналогічним 

періодом 2017 року видатки місцевих бюджетів району збільшились на 18,1%, або 

77,9 млн.  грн. 
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Видатки соціального спрямування за 2018 рік в цілому по району склали 

373,8 млн. грн., в тому числі:  

освіта – 144,6 млн. грн.,  

охорона здоров’я – 55,9 млн. грн.,  

соціальний захист та соціальне забезпечення – 158,8 млн. грн.,  

духовний та фізичний розвиток – 14,5 млн. грн. 
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Структура видатків зведеного бюджету Вовчанського району

за 2015-2018 роки  в умовах децентралізації

(з урахуванням трансфертів та коштів спеціального фонду)
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На виплату заробітної плати працівникам бюджетної  сфери у 2018 році 

спрямовано 139 млн. грн., що в порівнянні з минулим періодом більше на 30%, 

або на 32,1 млн. грн. 
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Обсяг капітальних вкладень місцевих бюджетів району у 2018 році склав 74,9 

млн.грн., що на 42 %  (22,1 млн. грн.) більше аналогічного періоду минулого року.  
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 Управління майном спільної комунальної власності 

У складі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району 

станом на 01.01.2018 року налічувалось 37 суб’єктів господарювання. 

Найбільша кількість районних комунальних підприємств та установ 

нараховується по галузям охорони здоров’я, освіти , культури і туризму. 

На протязі 2018 року відчуження об’єктів спільного майна комунальної 

власності району не було. 
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Станом на 01.01.2019 року за оперативними даними укладено 51 договір оренди 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району. 

Надходження в бюджет району орендної плати за використання майна 

комунальної власності за 2018 рік становить 102,7 тис. грн. 

 

Демографічна політика 

За статистичними даними, станом на 01 листопада 2018 р. чисельність наявного 

населення у Вовчанському районі становила 45242 осіб. 

Упродовж січня – листопада 2018 року чисельність населення зменшилася на 

495 осіб.  

У січні- листопаді 2018 року в районі було зареєстровано 302живонароджених, 

710 померлих.Природне скорочення населення у січні –листопаді 2018 

р.складало408 осіб. 

Для поліпшення демографічного стану в районі реалізується:  

Комплексна Програма соціального захисту населення Вовчанського району на 

2016 – 2018 роки, яка передбачає підтримку найбільш незахищених верств 

населення, а саме тієї категорії громадян, які за віком чи за станом здоров’я або у 

зв’язку з ситуацією, що склалась на ринку праці, перебувають у скрутному 

становищі; забезпечення соціального захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни 

та праці, бездомних громадян та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до об’єктів інфраструктури тощо. 

 

Щодо захисту прав дітей 

У Вовчанському районі функціонує система соціального захисту дітей - сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування щодо влаштування їх до сімейних 

форм виховання: усиновлення, опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу.  

Станом на 01 січня 2019 року в районі функціонує 14 прийомних сімей та 10 

дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 107 дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 94 дітей перебуває під опікою та 

піклуванням. 

Протягом останніх років  в районі спостерігається постійна позитивна 

динаміка влаштування дітей  до прийомних сімей, дитячих будинків. На кінець 

2016 року у  сімейних формах  перебувало 174 дітей, у 2017 році -179 дітей, у 

2018 році-201.  
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Кількість дітей,  які перебувають в сімейних формах виховання. 

 

Вихованці дитячих будинків, прийомні діти користуються державними 

пільгами в повному обсязі.  

Вихованці дитячих будинків, прийомні діти користуються державними 

пільгами в повному обсязі. У жовтні 2018 року за рахунок субвенції з державного  

бюджету Білоколодязькою сільською радою було придбано 2 квартири для дітей-

сиріт, загальна вартість яких склала 747,1 тис.грн. 

 



37 

 

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

життєвих обставинах і які залишаються постійним джерелом і витоком 

соціального сирітства. 

Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Вовчанського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є соціальна робота з сім’ями, які 

опинилися у складних життєвих обставинах. Це забезпечується, перш за все, через 

раннє виявлення, облік та соціальний супровід таких сімей. Центр у своїй 

діяльності прагне до застосування комплексного та системного підходу, згідно з 

яким дії фахівців із соціальної роботи спрямовуються на усунення наслідків і 

причин проблеми, дотримання прав дітей та батьків, використання їх 

внутрішнього потенціалу у процесі розв’язання проблем, сприяння підвищенню 

відповідальності батьків за виховання дітей, забезпечення індивідуального 

підходу до кожної сім’ї. За останні роки фахівцями Центру значну роботу у 

охопленні сімей, які опинились в складних життєвих обставинах по м. Вовчанську 

та району. 

Також протягом останніх років одним із пріоритетних напрямків роботи 

фахівців Вовчанського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді є профілактика правопорушень серед неповнолітніх тому спільно з 

спеціалістами Вовчанського районного відділу Філії ДУ «Центр  пробації» 

постійно проводиться профілактична робота з особами, які засуджені до покарань 

не пов’язаних з позбавленням волі, що призвело до зменшення кількості осіб, які 

скоюють злочинні діяння та стоять на обліку в Центрі та у Вовчанському РВ з 

питань пробації.   

З метою соціального захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 

національної меншини Центром проводиться робота з сім’ями  ромської 

національності. Протягом 2018 року фахівцями Центру проводилась робота із 47 

сімʼямиромів в якихвиховується 148 дітейщо на 10 сімейбільшеніж у 2017 році. 

Родинам булонадано комплекс соціальнихпослуг, гуманітарнадопомога 

,наданіюридичні та інформаційніконсультування та послуги за державним 

стандартом «Представництваінтересів». На кожну родину 

бувскладенийсоціальний паспорт, в якихврахованіусі потреби родин. З приводу 

роботиізромськоїнаціональноюменьшиною Центр плідноспівпрацює з 

громадськимиорганізаціями «Чіріклі», «Чачімо», «Відродження». 

З нагоди святкування Дня захисту дітей та 95 річниці утворення 

Вовчанського району фахівцями Вовчанського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молодіщоб свято було цікавим не тільки дорослим, для 
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молоді та маленьких мешканців м. Вовчанська та Вовчанського району, в 

святкуванні прийняли участь діти із родин, які опинились в складних життєвих 

обставинах, діти учасників АТО та вихованці прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу для яких було проведено акції «Міняю цукерку на 

віршик» та як подарунок усім бажаючим дітям було зроблено малюнки 

«Аквагрим».  

 

Зайнятість населення та ринок праці  

Ситуація на ринку праці Вовчанського району у 2018 році характеризується 

незначним зменшенням кількості зареєстрованих безробітних, пов’язана з 

тенденцією до самостійного пошуку роботи незайнятими громадянами, в тому 

числі за кордоном.  

Так, за січень - грудень 2018 року до активних форм зайнятості було 

залучено 3337 безробітних осіб, або 112,4 % від числа зареєстрованих у службі 

зайнятості за вказаний період. Чисельність працевлаштованих безробітних 

громадян склала 2834 осіб, в тому числі 1853 безробітні особи і 981 незайнятий 

громадянин; професійним навчанням охоплено 598 безробітних; до громадських 

та інших робіт тимчасового характеру з початку року залучено 1075 особи. 
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Крім того, протягом звітного періоду Вовчанською районною філією ХОЦЗ 

було  організовано: 

 - 126 семінарів для безробітних із загальних питань зайнятості та стану 

ринку праці регіону, у яких взяли участь 1999осіб; 

 - 131 семінар з різної тематики для роботодавців району за участю 681 

особи; 

- 63 міні-ярмарків вакансій, у яких взяли участь 1002 незайняті особи;  

-виїзний масовий захід на території Старосалтівської ОТГ, в якому взяли 

участь 1382 жителя громади;  

- 2 Дня відкритих дверей навчального закладу за участю 650 осіб з числа 

учнів та студентів;  

- 25 масових профорієнтаційних заходи для учнівської та студентської молоді 

району, у яких взяли участь 1788 молодих особи та ін. 

Рівень безробіття населення працездатного віку Вовчанського району за 2018 

рік склав 3,41 %, що менше, ніж було станом на 01.01.2018  року (4,25 

%).Створення нових робочих місць у Вовчанському районі здійснювалось за 

рахунок  розвитку малого і середнього бізнесу. Зокрема, протягом 2018 року за 

рахунок надання службою зайнятості роботодавцю компенсації у розмірі ЄСВ на 

працевлаштованого безробітного було створено 54 нових робочих місць та 4 

робочих місця за  рахунок надання безробітним особам одноразової виплати 

допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. 

В ході реалізації Пілотного проекту «Рука допомоги» відповідно до 

Постанови КМУ від 02.12.2015 №1154 (зі змінами) спеціалістами Вовчанської РФ 

ХОЦЗ спільно з представниками УСЗН Вовчанської РДА проводилась 

широкомасштабна інформаційно-роз’яснювальна робота серед осіб з числа членів 

малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб та суб’єктів 

господарювання району. Протягом 2017-2018 рр. було залучено до Пілотного 

проекту 118 осіб (в тому числі 25 переселенців та 93 малозабезпечені особи), а 

також 1 суб’єкт господарювання.  

 

Грошові доходи населення та заробітна плата 

Середньомісячна заробітна плата по району у2018 році склала 7136 грн., 

щона 15,9% більше від запланованого та на27,7% перевищує показник минулого 

року. 
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Динаміка середньомісячної заробітної плати штатних працівників 

району за 2015 – 2018 роки 

 

У всіх суб’єктів господарювання району заробітна плата установлена з 

дотриманням вимог чинного законодавства. 

За підсумками січня – грудня 2018 року в районі відсутня заборгованість із 

виплати заробітної плати. 

 

Соціальне забезпечення 

Відповідно до завдань Стратегії сталого розвитку Харківської області до 

2020 року вирішенню питань соціального захисту населення приділяється 

особлива увага. Більше двох тисяч осіб похилого віку отримували соціальні 

послуги у територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Вовчанської районної державної адміністрації у 2018 році: 

- у відділенні соціальної допомоги вдома –1011 осіб; 

- у відділенні денного перебування – 949 осіб; 

- 654 особи отримали адресну натуральну допомогу. 

Управлінням соціального захисту протягом року здійснено нарахування 

державних соціальних допомог 2539 сім’ям на загальну суму 54,72 млн.грн. 
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Станом на 01.01.2019 року 4665 сімей отримали субсидії на житлово-

комунальні послуги. Також 1537 сім’ям призначено субсидій на тверде паливо і 

скраплений газ. Кількість сімей, які отримали субсидію становить 30,7 % від 

загальної кількості сімей в районі. 

Проводиться робота щодо соціальної підтримки учасників бойових дій  АТО, 

яких в районі налічується 342 особи, в т.ч. – 175 демобілізованих. 

1332 особи користуються пільгами 

відповідно до Закону України «Про 

статус та соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи».  

Всього протягом року на 

виконання Комплексної програми 

соціального захисту населення 

Вовчанського району Харківської 

області на 2018-2020 рокибуло 

виділено коштів в сумі 771,73 тис.грн. на підтримку найбільш незахищених 

верств населення. 

Охорона здоров’я 

Медичну допомогу жителям району надають два  головних комунальних 

заклади охорони здоров’я:Комунальне некомерційне підприємство «Вовчанська 

центральна районна лікарня» Вовчанської районної ради Харківської області та 

Комунальне підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги 

Вовчанського району» Вовчанської районної ради Харківської області . 
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Основними пріоритетними напрямками діяльності закладів охорони здоров’я 

району є поліпшення надання медичних послуг та матеріально-технічної бази, як 

первинної медико-санітарної допомоги, так і вторинної медичної допомоги. 

До комунального закладу «Вовчанська центральна районна лікарня»,  

входять структурні підрозділи: поліклініка, стаціонарне відділення на 100 ліжок 

цілодобового перебування, відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної 

терапії ( на 6 ліжок ), допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи, 3 

фельдшерські оздоровчі пункти. 

В районі з 2016 року працює районна програма «Доступна медицина для 

всіх». Длявиконання  програмина 2018 рік КНП «Вовчанська ЦРЛ» створено 

мобільну бригаду лікарів – спеціалістів , які 2 рази на місяць проводять виїзні 

прийоми з медичного обстеження  населення району за затвердженими графіками. 

За звітний період поточного року були проведені 27 виїзних медоглядів по селам: 

Юрченково, Гатище, Різникове та інші.  

Під час виїзду консультативнадопомогабуланадана2095мешканцям  району 

(в тому числі 1043 чоловікам та 1052 жінкам),виявлено 4078 паталогій. 

 

Взагалі за 2018 рік оглянуто 29435 чоловік, що складає 70% всього 

населення району, виявлено патології 11437, оздоровлено 8599 чол. 
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За останні 5 років фінансування лікарні  за рахунок різних джерел виросло з 

19803,2 тис. грн. ( у 2014 році) до 60661,142 тис. грн. (у 2018 році). Сума 

вкладених капітальних видатків зросла з 150,00 тис. грн. (в 2015 році) до 20222,76 

тис. грн. (в 2018 році). 

За період з 2017 по 2018 роки проведений капітальний ремонт об’єднаного 

відділення хірургічного профілю, відкрита додаткова відремонтована палатна 

частина терапевтично – неврологічного відділення, відремонтоване приміщення 

харчоблоку і закуплене нове обладнання, проведена заміна вікон на 

енергозберігаючи та закуплене нове пральне обладнання  для пральні лікарні, 

розпочато ремонт та реконструкція приміщення поліклініки з укомплектуванням 

його новим сучасним обладнанням та  меблями. Проводиться повна заміна 

системи опалення,водопостачання, вентиляційної системи. Для пацієнтів  КНП 

«Вовчанська ЦРЛ» в закладі створюються покращені умови для їх комфортного 

перебування та харчування. 

Протягом  року за рахунок коштів обласного та районного  бюджетів було 

проведено капітальний ремонт  та реконструкція поліклініки.У 2018 році з 

обласного бюджету освоєно 17 591,915 тис. грн. ,з районного бюджету – 935,0 

тис. грн.  

 
 

За кошти районного, сільських та селищних рад  був  завершений 

капітальний ремонт приміщень 2 поверху 3- х поверхової будівлі (хірургічно – 
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травматологічне відділення.), з районного бюджету освоєно 1060,18 тис.грн., з 

бюджетів сільських  та селищних рад - 185,893 тис. грн.  

 

Згідно районної Програми 

підтримки охорони здоров’я у 

Вовчанському районі на 2016-2018 

роки стаціонарні хворі лікарні мають 

можливість отримувати повноцінне 

трьохразове харчування. Вартість 

одного ліжко – дня була збільшена з 

5,01 грн. до 19,11 грн. В 2018 році на 

придбання продуктів харчування 

використано 670,414тис. грн. 

 

 

У 2018 році за рахунок коштів 

обласного бюджету  було придбано сучасне медичне обладнання, а саме: апарат 

УЗД для хірургічно – травматологічного відділення, для відділення анестезіології 

2 монітори пацієнта на суму 129,855 тис.грн., 2 насосів шприцевих BenefusionSP1 

на суму 42,8 тис.грн. та рентгенівський апарат дентальний STERNWEBERRXDC, 

706R0252 на суму 120,00 тис.грн. 

 
Для надання первинної медичної допомоги населенню функціонує Комунальне 

підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги Вовчанського 

району» Вовчанської районної ради Харківської області. 
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Заклад включає 29 фельдшерськихпунктів, 18  амбулаторійзагальної практики 

сімейноїмедицини. Всьогопрацює в закладі 207 осіб: 24 лікаря, 

молодшихмедичнихпрацівників з медичноюосвітою - 91, інших – 92 особи. 

 

 

 

У 2018 роцістартував початок медичної реформи, котрийпочався з 

первинноїмедицини. Проведенареорганізаціякомунального закладу 

охорониздоров’я «Центр первинної медико-санітарноїдопомоги» в 

комунальненеприбуткове підприємство. 

У закладі продовжується робота первинноїмедицини в системіE-Health по 

укладенню деклараційміжпацієнтами та сімейнимилікарями. КП «ЦПМСД 

Вовчанського району» одним із перших 160 закладів уклав угоду з Національною 

службою здоров’я України. 

http://www.umj.com.ua/article/113435/
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За останні 5 років в рамках Програма підтримки закладів охорони здоров’я у 

Вовчанському районі на 2016-2018 роки значно укріплена матеріально-

технічнабаза первинної ланки, а саме:  

- в 2015 році проведено ремонт ЗПСМ с. Хотімля на загальну суму 95,3 тис. 

грн.  замінено вікна і двері в 4 підрозділах, придбано вироби медичного 

призначення; 

- в 2016 році виконано поточні ремонти в 2 підрозділах на 126,0 тис. грн., в 10  

- заміну вікон та дверей на енергозберігаючі  на загальну суму 176,6 тис. грн.; 

проведено технічне переоснащення системи теплопостачання АЗПСМ смтВільча 

на загальну суму 924,5 тис. грн.; придбано медичне обладнання та холодильники;  

- в 2017 році проведено в 6 підрозділах  поточні ремонти; в амбулаторії 

ЗПСМ смт. Білий Колодязь - заміну вікон та дверей на суму 139,9 тис. грн.; в 

амбулаторії ЗПСМ №1 м. Вовчанськ та адмінкорпусі Центру проведено заміну 

вікон  та  дверей на суму 200,7 тис. грн.; в амбулаторії ЗПСМ №1 м. Вовчанськ 

проведено  ремонт на суму 380,8 тис. грн., для амбулаторії ЗПСМ смт Білий 

Колодязь придбано автомобіль «DaewooGentra» на суму 260,0 тис. грн.; закуплено 

  комп’ютерне обладнання.В  рамках Харківського обласного конкурсу міни-

проектів «Разом в майбутнє» проведено  заміну вікон та дверей в АЗПСМ с. 

Кирилівка;  АЗПСМ с. Лиман, АЗПСМ  с. Шестакове, в фельдшерських пунктах с. 

Захарівка, с. Василівка, с. Верхній Салтів, с. Стариця та с. Волохівка на загальну 

суму більше 200,0 тис. грн; 

Амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини 

в селищі Білий Колодязь 

Вовчанського району - одна з 

найбільших та найкращих в 

районі, яка обслуговує майже 

6 тис. населення з 8 

населених пунктів району. 

Укомплектованість лікарями 

закладу складає 100%, 

медичним обладнанням 

заклад забезпечений. Проте 

віддаленість селища від 

районного центру та м. Харкова спричинила потребу амбулаторії у власному 

автотранспорті для обслуговування хворих. 

http://daewoo-gentra.infocar.ua/gentra_id2918.html
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На фото момент передачі автомобіля працівникам амбулаторії ЗПСМ смт 

Білий Колодязь 

 
За рахунок коштів районного бюджету було проведено Капітальний ремонт 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 м. Вовчанськ на загальну 

суму 484,0 тис.грн. 

Згідно Програми підтримки закладів охорони здоров’я у Вовчанському районі 

на 2016-2018 роки у 2018 році в структурних підрозділах КЗОЗ "ЦПМСД 

Вовчанського району"було проведено: поточні ремонти та заміна вікон і дверей 

на енергозберігаючі (металопластикові та металеві), придбано медичне 

обладнання, холодильники, меблі, туберкулін та виробів медичного призначення, 

первинні засоби пожежогасіння. 
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Для розвитку медицини в сільській місцевості відповідно до програми Уряду 

розпочалися роботи об’єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики-

сімейної медицини по вулиці Центральна, 115 в с. Варварівка Вовчанського 

району Харківської області» .На реалізацію поставлених завдань, будівництво та 

оснащення амбулаторії в с. Варварівка виділено 6788,889 тис. грн. На сьогодні 

будівництво амбулаторії розпочато. 

Основні показники роботи комунального закладу  «ЦПМСД Вовчанського 

району»та підрозділів свідчать про стабільну роботу медичних працівників у 

розрізі надання медичної допомоги населенню району. 

 

Підтримка дітей та молоді 
 

Створення сприятливих умов для забезпечення відпочинку та оздоровлення 

дітей в літній період,збереження мережі та зміцнення матеріально-технічної бази 

дитячих закладів району,робота з багатодітними сім’ями визначені одними з 

пріоритетних напрямків діяльності районної державної адміністрації у 2018 році. 

Протягомоздоровчогоперіодув районі було організовано роботу 21 закладу 

відпочинку з денним перебуванням, залучено 2813 учнів, 2428 дітей соціально 

незахищених категорій, що становить 74,16% від їх загальної кількості. 

У позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Барвінок» було 

оздоровлено 212 дітей, що складає 100,95 % планового показника. У Дитячому 

Центрі «Молода гвардія» оздоровлено 10учнів закладів загальної середньої освіти, в 

Дитячому Центрі «Артек» - 8 учнів, в дитячому літньому оздоровчому таборі 

«Динамо» - 36 учнів, в інших позаміських закладах оздоровлення та відпочинку 

України – 314 учнів.Усі оздоровлені діти відносяться до пільгових категорій. 

Усього організованими формами оздоровлення та відпочинку було охоплено 

3023 дитини, що становить 99% від загальної кількості учнів 1-10 класів. 
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Оздоровленням та відпочинком охоплено 2428 дітей соціально незахищених 

категорій, що становить 74,16% від їх загальної кількості. 

На фінансування оздоровчої кампанії у 2018 році використано 787,9 тис. грн., 

що перевищує показник 2017 року на 53%. Зокрема, з місцевого бюджету було 

виділено кошти для закупівлі путівок до табору «Барвінок» для дітей, які 

потребують соціальної уваги та підтримки на загальну суму 665,0 тис. грн.  

За кошти обласного бюджету направлено на оздоровлення 157 дітей пільгових 

категорій, що на 9% більше, ніж у 2017 році. 

 

Фізична культура і спорт  

Із метою створення  необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного 

розвитку, повноцінного 

оздоровлення, змістовного 

відпочинку і дозвілля дітей та 

молоді, самореалізації,  набуття 

навичок здорового способу життя, 

підготовки спортивного резерву на 

території Вовчанського району 

діють2 спортивні школи: 

комунальна установа «Вовчанська 

дитячо-юнацька спортивна школа» 

та сільська дитячо-юнацька 

спортивна школа ФСТ «Колос». 

У 2018 році вихованці відділень Вовчанської ДЮСШ брали участь у 6 

змаганнях районного і міського рівнів та посіли  І місць – 85, ІІ місць – 96, ІІІ 

місць 159; у 7 змаганнях  обласного рівня та посіли І місць – 10, ІІ місць - 12, ІІІ 

місць – 13; у 7 чемпіонатах та першості України й посіли І місць - 10,  ІІ місць - 8, 

ІІІ місць - 16. 

Функціонує також комунальне підприємство «Вовчанський районний центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 
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Команда району завжди бере участь в змаганнях різного рівня. Її виступи є 

результативними. У 2016 році збірна команда району посіла ІІ місце в обласній 

Спартакіаді «Спортивна рибалка», в 2017 році - ІІІ місце в Обласній Спартакіаді 

серед фізкультурних працівників. У 2018 році дівоча збірна посіла ІІІ місце в 

обласній Спартакіаді з пляжного волейболу серед районів, міст обласного 

значення та об’єднаних територіальних громад. 
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Із метою створення належних умов для 

забезпечення населення регулярними заняттями 

спортом було виділено з обласного бюджету за 

програмою «Новий освітній простір Харківщини» 

1153,800 тис. грн., на встановлення спортивних 

майданчиків з тренажерним обладнанням для КЗ 

«Білоколодязький ліцей», КЗ «Варварівський ліцей»,  

КЗ «Вовчанський ліцей№1», 185,0 тис. грн.. – для 

встановлення тренажерного обладнання на території 

Бугаївської ЗШ та 115,0 тис. грн.. – на встановлення 

гімнастичного обладнання на території Вовчанського ліцею №2.  

На даний час майданчики з обладнаннями встановлено  на територіях зазначених 

закладів освіти. Також за кошти Німецької федеральної компанії «GIZ» на 

території КЗ «Білоколодязьк ліцей» побудовано футбольне поле із  синтетичним 

покриттям.  

Здійснено капітальний ремонт 

міського спортивного майданчика із 

синтетичним покриттям за адресою: 

вул. Колокольцова,5а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упродовж 2018 року проведено 13 заходів, якими охоплено більше 327 осіб. 

Серед основних заходів: проводи 

спортивної зими, зимова студентська 

спартакіада, фестиваль «Мамо, тато, я – 

спортивна сім’я», кубок району з міні-

футболу серед студентської молоді, 

велопробіг серед дітей та дорослих до Дня 

Незалежності України, спортивні заходи 

длядітей «Олімпійське літо», літня 

студентська спартакіада; заходи до Дня 

захисника України: інтелектуально-
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спортивні заходи серед учнів старших класів «Ігри патріотів» та вікторина «Я - 

патріот України»; спортивно-масові заходи, присвячені 95-річчю утворення району: 

дитячо-юнацький турнір з міні-футболу, волейбольний турнір серед жіночих 

команд; кубок міста з фут-залу серед аматорських команд міста. Проводилися 

заходи з реалізації дитячого та молодіжного туризму: змагання зі спортивного 

орієнтування серед школярів, змагання з фігурного водіння велосипеду. 

Військово – патріотичне виховання 

 

Серед виховних напрямів у сучасній школі є національно-патріотичне 

виховання учнів, популяризація військово-прикладних видів спорту, підготовка 

до служби по захисту України. З цією метою в районі було проведено районний 

етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). В ході гри учні продемонстрували знання та уміння з 

стройової підготовки , історії України , подолання туристської  смуги перешкод, 

вміння влучно стріляти з пневматичної зброї , надавати першу долікарську 

допомогу потерпілим.  

 
     Учасником обласного етапу  гри «Сокіл»(«Джура»)  була команда 

Вовчанського ліцею №2.  Учні Вовчанського ліцею №1 брали участь у 

Всеукраїнському вишколі «Джура-Прикординник», який проходив у м.Львів.  

     Участь у перелічених заходах дала можливість учням   поглибити знання  про 

історію України, познайомитися з сучасними видами зброї,яка використовується    

в українській армії , сприяє формуванню  патріотичних почуттів, громадянської 

свідомості, стимулює інтерес до вивчення народних традицій , звичаїв , 

бережного ставлення до символів України.  

      З нагоди Дня захисника України  було проведено інтелектуально-спортивну 

гру «Ігри патріотів», участь в якій взяли команди учнів шкіл району. В програмі  

змагань  були віджимання та підтягування,  піднімання гирі,  перетягування 

канату , вміння користуватися  індивідуальними засобами захисту.  Учасники гри  

оформляли стінгазети , в яких  розповіли про  участь учнів в заходах 

патріотичного спрямування . Гостями на  даному заході були учасники АТО, які 

переглянули  виставку  «Оберіг для захисника України». Дитячі роботи (обереги) 
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передані представникам волонтерських організацій, які  відправили  їх на  

передову .  

      З метою  орієнтації учнів на військові професії  була організована екскурсія 

для учнів шкіл міста до військової частини Національної гвардії України, де 

проводився день відкритих дверей. Учасники екскурсії  познайомились з побутом, 

системою військової підготовки  гвардійців, видами зброї. Організатором цікавої 

та корисної поїздки був Українець А.Г., голова громадської організації ветеранів 

АТО . 

     В системі проводяться  уроки-мужності, тематичні години спілкування   за 

участю ветеранів війни  різних поколінь , учасників АТО.  

      Учні Варварівського ліцею, Волохівського НВК  здійснюють догляд за 

могилами воїнів-земляків, які загинули в ході АТО  Клименка В.М.  та Романця  

І.С. 

 

   В закладах освіти обладнано 

куточки державної символіки, 

куточки пам’яті  Героїв Небесної 

Сотні . 

 

 

 

 

 

 Під час проведення змагань з різних видів спорту  учасники АТО проводять 

для шкільної молоді «майстер-класи» по розбору та  складанню  автомату на 

швидкість, розповідають про види зброї , яка використовується в зоні АТО, 

виконують роль суддів, організують проведення показових виступів з військової 

підготовки допризовників . 
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Освіта  

В районі достатня увага приділялася створенню умов для здобуття дітьми 

дошкільної освіти як одного з основних завдань, визначених ст. 18 Закону 

України «Про дошкільну освіту». 

Мережа закладів 

дошкільної освіти 

Вовчанського району налічує 

17 установ, з них 8 знаходяться 

у складі навчально-виховних 

комплексів та ліцеїв. Діє 45 

груп (в міській місцевості - 34, 

в сільській - 11), із них 6 - 

раннього віку, 31 - 

дошкільного віку, 8 - змішаних 

груп.  Із усієї кількості груп 33 

групи функціонує в закладах дошкільної освіти, 12 груп – в дошкільних 

підрозділах закладів загальної середньої освіти.  

У 2018 році спостерігається  тенденція до збільшення показника охоплення 

дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років через систему закладів 

дошкільної освіти. Цей показник складає 86 % (станом на 01.01.2017 –77 %,), у 

т.ч. у міській місцевості – 97,0%, у сільській – 64%.  

Потужність закладів дошкільної освіти складає 914 місць (в міській місцевості - 

659, в сільській – 255). У м. Вовчанську в 4-х закладах дошкільної освіти при 

наявній кількості 489 місць виховується 587 дітей (на 100 місцях виховується 120 

дітей). У середньому по району на 100 місцях виховується 100 дітей (в міській 

місцевості-110, в сільській – 73 дітей).  

У 2018 році керівниками закладів дошкільної освіти продовжено роботу що  

налагодження дієвої співпраці з керівниками підприємств, батьками та 

представниками громадськості для вирішення поточних проблем закладів. Так, 

адміністрація КЗ «Білоколодязький ліцей» співпрацює з громадськістю селища, 

селищною радою, міжнародними організаціями МОЗІРОН, ЮНІСЕФ. Міжнародна 

організація МОЗІРОН (керівник Винограденко С.В., м.Київ) подарувала для 

дошкільного підрозділу чотири шведських стінок, спортивне знаряддя: м’ячі, 

гімнастичні мати, настільні ігри та інше.  

У 2018 році у Вовчанському районі вперше проведено конкурс міні-проектів 

«Розбудуємо громаду разом».  
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У листопаді 2018 року відбулося відкриття чотирьох міні-проектів - переможців 

районного конкурсу розвитку територіальних громад «Розбудуємо громаду разом». 

У Вовчансько-Хутірському ЗДО «Дзвіночок» відкрито проект «Маленькі ніжки 

крокують по доріжці», у  Вовчанському ЗДО (яслах – садку) №2 були відкриті такі 

проекти як «Мій садок – моя фортеця!» та «Здорова дитина – щаслива родина», а у 

Вовчанському ЗДО (дитячому садку) №2 - проект «Здоров’я нації в наших руках».  

Завдяки втіленню в життя міні-проектів облаштовано тротуарною плиткою 

прилеглу територію Вовчансько-Хутірського ЗДО «Дзвіночок». Вовчанський ЗДО 

(ясла-садок) №2 має огорожу. Заклад оснащений необхідним обладнанням для 

занять з фізичної культури та вуличними ігровими елементами. На території 

Вовчанського ЗДО (дитячого садка) №2 було відкрито спортивний майданчик, 

оснащений якісним спортивним та дитячим ігровим обладнанням. 

У 2018/2019 навчальному році продовжено роботу щодо формування мережі 

інклюзивних класів та подальшого впровадження Державних стандартів освіти 

для дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема сформовано 21 

інклюзивний клас на базі 9 закладів освіти району. Усього охоплено 25 учнів.  

У 6 закладах загальної середньої освіти навчання 8-ми учнів з особливими 

освітніми потребами здійснюється за індивідуальною формою, у т.ч. для 1-го 

учня, який навчається в класі з загальною чисельністю менше 5 учнів.  

Наприкінці 2018 року чисельність дітей, які навчаються в інклюзивних 

класах, збільшилася до 26 осіб. 

У порівнянні з 2017/2018 навчальним роком чисельність дітей з особливими 

освітніми потребами та кількість сформованих класів із інклюзивним навчанням 

зросла майже в 2 рази.  

З метою впровадження нової моделі організації освіти визначено суб’єктів 4-

х освітніх округів, а в кожному окрузі - опорний заклад. З 01.09.2018 розпочали 

діяльність Вовчанський, Варварівський, Білоколодязький та Вільчанський округи.  
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Майже 40% учнів району навчається в опорних закладах, у т.ч. у філіях 

освіту здобуває освіту близько 5% учнів. 

Усі учні 10-х класів закладів загальної середньої освіти навчаються за 

навчальними планами, у яких передбачено години на базові, вибірково-

обов’язкові та профільні предмети. Так, хімію на профільному рівні вивчає 6,01% 

учнів 10-х класів, технології – 25,14% учнів, українську мову та літературу – 

25,68% учнів, математику – 19,67% учнів, біологію та екологію – 15,85% учнів, 

географію та економіку – 7,65% учнів.  

Рішенням №649-VII ХХ сесії VІІ скликання Вовчанської районної ради від 

30.11.2017 створено комунальну установу «Вовчанський інклюзивно-ресурсний 

центр». Затверджено Статут закладу, Положення про проведення конкурсу на 

призначення директора центру. Рішенням ХХVІІІ сесії VІІ скликання Вовчанської 

районної ради від 16.08.2018  №911-VІІ призначено Шматок С.В. директором 

даної комунальної установи. 

У 2018 році збільшено показник охоплення дітей позашкільною освітою.  

У Вовчанському БДЮТ працювали гуртки за 9-ма напрямками: науково-

технічним, еколого-натуралістичним, туристсько-краєзнавчим, художньо-

естетичним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним, 

соціально-реабілітаційним, оздоровчим  та гуманітарним. Функціонує 45 груп (28 

гуртків), з них безпосередньо працюють на базі  БДЮТ 23, на базі закладів 

загальної середньої освіти - 22. Гуртковою роботою охоплено 1019 вихованців.  

Достатня увага приділялася реалізації заходів, спрямованих на 

удосконалення матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої 

освіти району. Зокрема за рахунок коштів благодійного фонду ЮНІСЕФ 

здійснено ремонт приміщення дошкільного підрозділу на загальну суму 1011,5 

тис. грн. та облаштовано меблями, м’яким інвентарем, іграшками, обладнанням, 

встановлено дитячий майданчик (224,9 тис. грн) у КЗ «Білоколодязький ліцей»,.  

Виконано ремонт спортивної зали КЗ «Вільчанський ліцей»  (вартість робіт – 

497,6 тис. грн.),замінено 135 м
2
 вікон у КЗ «Варварівський ліцей» на загальну 

суму 290,00 тис. грн.,  248 м
2 

вікон у Пільнянському НВК на суму 953,8 тис. грн. 

та вхідні двері в Гатищанській філії КЗ «Вовчанський ліцей №1»,здійснено 

ремонт спортивної зали КЗ «Варварівський ліцей» (вартість робіт - 540,70 тис. 

грн.),відремонтована кімната для умивання у Вовчанському МНВК 81,0 тис. грн. 

Придбано шкільний автобус для Вовчанського ліцею №1 (1731,0 тис. грн.). 

Відповідно до концепції «Нової української школи»у 2018 році придбано 

навчальне обладнання для кабінетів географії (354,8 тис. грн.), математики (240,2 

тис. грн..), української мови (78,6 тис. грн.) КЗ «Вовчанський ліцей №1»; 

географії (354,8 тис. грн.) та математики (247,2 тис. грн.) КЗ 
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«Варварівськийліцей» та КЗ «Білоколодязький ліцей»; фізики (307,0 тис. грн.) та 

математики (400,0 тис. грн.) КЗ «Вільчанський ліцей»; географії (240,0 тис. грн.) 

та біології (317,8  тис. грн.) Вовчанського ліцею №2; інформатики Вовчанської 

ЗШ №3 (275,0 тис. грн.),для 8 кабінетів початкових класів придбано комплекти 

комп’ютерного обладнання з витратними матеріалами на суму 279,1 тис. грн. 

 

Також за рахунок коштів освітньої субвенції та районного бюджету (1020,9 тис. 

грн.) придбано для 1-х класів закладів загальної середньої освіти району: 

287 комплектів одномісних парт з стільцями,330 наборів дидактичних 

матеріалів,9 ноутбуків, 9 баготофункціональних пристроїв та 3 ламінатори. 

Придбано спортивні комплекси з тренажерним обладнанням у КЗ 

«Вовчанський ліцей №1» та КЗ «Варварівський ліцей» на загальну суму 381,3 тис. 

грн. кожен, а для Бугаївської ЗШ - спортивний комплекс з тренажерним 

обладнанням на загальну суму 181,2  тис. грн.,спортивний комплекс з 

гімнастичним обладнанням на загальну суму 112,9 тис. грн. отримав Вовчанський 

ліцей №2. 

Компанією GIZ побудовано футбольний майданчик з синтетичним 

покриттям на загальну суму 2500,0 тис. грн., а також придбано спортивний 

комплекс з тренажерним обладнанням на загальну суму 381,3 тис. грн. для КЗ 

«Білоколодязький ліцей». 

В рамках районного конкурсу міні-проектів «Розбудуємо громаду разом»  

Встановлена огорожа КЗ «Білоколодязький ліцей» (197,841 грн.) 

Придбаний комплект спортивного інвентарю (м’ячі, мати, ворота, сітки, 

кільця, тенісні столи і т.д.) у КЗ «Вільчанський ліцей» (152,67 грн.) 

Відремонтована актова зала (сцена) Вовчанський ліцей №2 (199,9 грн.) 
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Придбане обладнання у Вовчанський інклюзивно-ресурсний центр 

(оргтехніка, телевізор, меблі, килими, пазли, швецька стінка, дидактичні 

матеріали та конструктори) (427,7грн) 

Результати роботи закладів освіти 

Щорічно серед переможців обласного етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів є учні Вовчанського району. 

Переможцями ІІІ (обласного) етапу олімпіад 2018/2019 навчального року 

стали: Васьковська В., Гожинська Є (Вільчанський ліцей), Лях С., Нанарова М., 

Рула  (Вовчанський ліцей №1), Мотига Ю., Сухомлінова Ж (Різниківська ЗШ), 

Товстоган Ю. (Вовчанський ліцей №2), Корнієць В. (Варварівський ліцей). 

 

У 2018 році 8 учнів 9-11 класів були учасниками обласного етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт, з них 4 стали переможцями: Усманов М., 

Прудіус В., Козлова А.(Вовчанський ліцей №1), Гужа А., учениця Вовчансько-

Хутірської ЗШ.  

 В обласному етапі конкурсу 

науково-дослідницьких робіт учнів 6-8 

класів Тітаренко Богдан та Дудник 

Дмитро, учні 6 класу Вовчанського 

ліцею №2, посіли ІІ місця в номінації 

«Популяризація екологічно безпечного способу 

життя», учениця  8 класу Вовчанської ЗШ №3 

Коваленко Вікторія посіла ІІ місце в номінації 

«Альтернативна енергетика».  

Переможцями Всеукраїнського 

інтерактивного конкурсу 

«МАН.ЮНІОР.ДОСЛІДНИК» в номінації 

«Астрономія» стали учні Вовчанського ліцей 

№2: Білецька К., Мірошниченко П., Роскошна 

А.,(ІІІ м.) Трегуб А., Товстоган Ю. (ІІ м.).  

Учні Вовчанського ліцею №2 Варцаба К., 

Варцаба А., Кузуб С., М’ягка М., Самодєлова Л, 
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стали переможцями Міжнародного фестивалю-конкурсу «GRAND MUSIS FEST».  

У районні діє Програма «Обдаровані діти» на 2018-2020 роки, якою 

передбачено заохочення учнів - переможців та педагогічних працівників, які їх 

підготували.Кількість стипендіатів зросла з 18 до у 2017 році до 44 учнів у 2018 

році, кількість педагогічних працівників з 12 до 25 осіб.На виплату стипендій 

учням та грошової винагороди педагогічним працівникам у 2017/2018 навчальних 

роках спрямовано біля 100 тис. грн. 

 

Культура і туризм   

 

Робота відділу культури і туризму районної державної адміністрації у 2018 

році була спрямована на забезпечення реалізації на території Вовчанського 

району єдиної державної політики в сфері культури і мистецтва. 

Особлива увага приділялася збереженню мережі закладів культури, яка 

нараховує54об’єкти: 21 клубних закладів, 30 бібліотек, 2 музеї, 1 дитячу музичну 

школу. 

За звітний період пріоритети надавалися популяризації українських 

традицій і звичаїв, забезпеченню доступності закладів культури для всіх верств 

населення, створенню максимально сприятливих умов для  творчого формування 

особистості, поліпшенню культурно-просвітницької роботи, зокрема на селі, 

збереженню історико-культурної спадщини, розвитку культур національних 

меншин, патріотичному вихованню дітей та молоді. 

Районна державна адміністраціяпостійно приймає активну участь у 

проведенні культурно-мистецьких заходів. Невийнятком став і 2018 рік, де 

Вовчанський район прийняв участь у Великому Слобожанському ярмарку, що 

традиційно проходить у м. Харків і став переможцем у 9 номінаціях та 

масштабному фестивалі «Весілля в Малинівці», який відбувся у Чугуївському 

районі ОТГ Малинівка. 
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Народна творчість 
Протягом 2018 року в районі активно працювали такі заклади клубного 

типу, як Вовчанський районний будинок культури, Старосалтівський та Біло-

Колодязький селищні, Бугаївський, Варварівський, Юрченківський, 

Кирилівський, Зарічненський, Іванівський  сільські  будинки  культури. 
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Уклубних закладах району працює 93 клубних формування, які об’єднують 

1314 учасника. З них дитячих колективів – 53, в яких 744 учасника.Функціонує 10 

любительських об’єднань. Працює любительське об’єднання «Вовчанські 

етнографічні струмки» при районному будинку культури, у якому 87 майстрів 

народного мистецтва різних жанрів. Проводяться виставки декоративно-

ужиткового мистецтва. Клубними закладами району проводяться концертні 

програми художньої самодіяльності з нагоди державних  свят  та  знаменних  дат, 

тематичні  вечори, концерти професійних колективів та театральні вистави, 

молодіжні  танцювально-розважальні програми.  

У районі діють 2 колективи, 

що мають звання «народний»: 

аматорський хореографічний 

колектив «Радість» КЗ 

«Вовчанський районний будинок 

культури» та вокальний ансамбль 

«Вишенька» Вовчансько-

Хутірського сільського будинку 

культури. 

 

Протягом 2018 року активно працювали такі колективи художньої 

самодіяльності, як народний ансамбль танцю „Радість”, чоловічий гурт „Козацька 

вдача”, спортивний  клуб „Прайз”, хор районного будинку культури; народний 

ансамбль української пісні „Вишенька” та ВІА «Відродження» Вовчансько-

Хутірського СБК; вокальний ансамбль «Біляночка» Білоколодязького СБК, 

вокальний ансамбль «Берегиня» Юрченківського СБК та інші.  
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Бібліотечна робота 

Значну роль у збереженні прав громадян на вільний доступ до інформації 

відіграють бібліотеки. Бібліотечними закладами району  постійно проводяться 

бібліографічні огляди, години інформації та бесіди, оформлюються тематичні  

виставки. Останнім часом поліпшилась ситуація  із наповненням бібліотечних 

фондів, які укомплектовані науково-популярною, довідковою, художньою 

літературою для дітей та дорослих.  

Протягом рокубібліотечні фонди району було поповнено на 8664 

примірників на суму 219217,46 грн.У бібліотеках району кількість читачів склала 

13983 осіб, книговидача – 215664, відвідування – 47213, книжковий фонд – 

414609 примірників на суму 1609890 грн.  

 

Комп'ютеризовано 12 бібліотек району, 7 з них підключено до мережі 

Інтернет.З 2008 року працює Інтернет-центр при центральній районній бібліотеці, 

який обслуговує читачів центральної, юнацької та районної дитячої бібліотек              

(4 комп’ютери).У бібліотеках працюють клуби за інтересами: «Троянда», 

«Молода сім’я», «Письменники Вовчанщини» (центральна бібліотека); 

«Чомучки» (дитяча бібліотека); «Ровісник» (юнацька бібліотека), «У світі 

ввічливості», «Майбутній воїн», «Чарівниця», «Женсовет», «Бджоляр», 

«Квіточка», «Орієнтир», «Господарочка» (сільські бібліотеки). 

Музичні школи, музеї, пам’ятки 

Вовчанська дитяча музична школа має 2 філії: у с.Вільча та с.Юрченкове. 

Естетичним вихованням охоплено 200 дітей шкільного віку. Учням ДМШ  

надаються пільги в оплаті навчання: 100% - діти з багатодітних сімей та інваліди, 

50% - якщо учень навчається на 2-х відділах одночасно або якщо навчаються 2 

учні з однієї  сім”ї.Щорічно проводяться звітні концерти вихованців Вовчанської 

дитячої музичної школи. 

На державному обліку у Вовчанському районі перебуває416 пам’яток, з них 

337 пам’яток археології, 79 пам’яток історії та  монументального мистецтва.  

У 2017 році згідно розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 12.03.2016 року № 79 на території місцевих рад району 

проведена інвентаризація пам’яток культурної спадщини.  

В 2017 році в КЗ «Вовчанський історико-краєзнавчий музеї»було- створено 

нову експозицію «Історія Вовчанського агрегатного заводу».Краєзнавці міста 

прийняли участь у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Пам'ятко-

охоронні традиції Слобожанщини», яка проходила в рамках відзначення Днів 

Європейської Спадщини і була присвячена 150-річчю від дня народження голови 
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Вовчанської земської управи В.Г.Колокольцова у Харкові,відбулась вистава 

лялькового театру «Вертеп» для дітей.У 2018 році в музеях району вперше 

відбулась «Ніч музеїв – 2018» на тему «Легенди рідного краю». 

У вересні 2016 та 2017 років у КЗ «Історико-археологічний музей-заповідник 

«Верхній Салтів» спільно з благодійним фондом «Харків з тобою» та громадами 

району проведений етнографічний культурно-мистецький фестиваль «Перлини 

Слобожанщини: Аланськівитоки».У 2018 році КЗ «Історико-археологічний музей-

заповідник «Верхній Салтів» виграв конкурси у 2-х проектах: обласному «Разом у 

майбутнє» на 285 тис. грн. та районному «Розбудуємо громаду разом» на 185 тис. 

грн.  

Розвиток туризму 

Територія Вовчанського району є привабливою для створення мережі 

кемпінгів і відпочинку населення, особливо місцевості на берегах Печенізького 

водосховища та річки Сіверський Дінець, а саме: селище Старий Салтів, села 

Рубіжнє, Писарівка, Верхній  Салтів. 

  

Основнийтуристичнийоб’єктВовчанського 

району – Верхньосалтівськийархеологічний 

комплекс, на територіїякогорозташований КЗ 

«Історико-археологічний музей-заповідник 

«ВерхнійСалтів». До складу комплексу входить 

некрополь часівранньогосередньовіччя, 

залишки городища та селища VIII – Xст.ст. 

Крім того у районіналічується 34 баз 

відпочинку та яхт-клуб.  

 ЩорічноВовчанський район приймає 

участь в обласномупрезентаційномузаході 

«Харківщинатуристична». 
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Успіх реформ значною мірою залежить від ефективної взаємодіїміж 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядуваня. 

Між районною державною адміністрацією, районною радою, сільськими, 

селищними  та міською радами налагоджено співпрацю щодо вирішення питань 

соціально-економічного та культурного розвитку району.  

Керівництво районної державної 

адміністрації, керівники структурних 

підрозділів районної державної 

адміністрації беруть активну участь у 

пленарних засіданнях сесій районної 

ради, постійних засідань районної ради 

та підготовці проектів рішень. 

Для налагодження ефективного громадсько-політичного зв’язку між 

органами виконавчої влади району та об’єднаннями громадян, а також для 

забезпечення 

стабільності в 

соціально-

економічних та 

суспільних процесах 

при районній 

державній 

адміністрації діє 

Громадська рада.  

 На засіданнях 

Громадської ради 

вирішуються 

проблемні питання життєдіяльності Вовчанщини. У обов’язковому порядку у 

засіданнях бере участь уповноважений представник Вовчанської РДА.  
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 Райдержадміністрація інформує громадськість про діяльність Громадської 

ради та оприлюднює на офіційному веб-сайті Вовчанської районної державної 

адміністрації.  

 

З метою відкритості та прозорості в діяльності районної державної 

адміністрації своєчасно оновлюється інформація на офіційному сайті органів 

влади району.  

Протягом 2018 року районною державною адміністрацією проводилась 

цілеспрямована робота щодо забезпечення якісного і своєчасного виконання 

завдань, визначених законами України, актами і дорученнями Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови 

обласної державної адміністрації, власними рішеннями. 

Протягом року до районної державної адміністрації надійшло 4435 

документів   (з них розпоряджень голови обласної державної адміністрації — 51, 

доручень голови обласної державної адміністрації — 13) , що на 54 документів 

менше ніж за 2017 рік. 

Видано 1187 розпоряджень та 170 доручень голови районної державної 

адміністрації, документів із грифом “ЗАТВЕРДЖУЮ” - 56. 
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Відкритість та прозорість районної державної адміністрації, яка 

забезпечується у тому числі шляхом оприлюднення та надання інформації за 

запитами, є однією з найважливіших гарантій влади, реалізації якої приділяється 

значна увага громадянського суспільства. 

Протягом звітного періоду до районної державної адміністрації надійшло 55 

запитів про надання публічної інформації, які отримано електронною поштою. 

Запити розглянуто керівниками структурних підрозділів районної державної 

адміністрації та її апарату, районних служб та забезпечено інформування 

запитувачів у встановлені законодавством терміни. 

Упродовж 2018 року на контролі у районній державній адміністрації 

знаходилося 1911 завдань, що на 372 завдання більше ніж у 2017 році. 
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З метою здійснення основних галузевих повноважень відповідно до Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації» у структурі районної державної 

адміністрації утворено 7 структурних підрозділів апарату районної державної 

адміністрації та 11 структурних підрозділів районної державної адміністрації зі 

статусом юридичної особи публічного права. 

Штатна чисельність працівників Вовчанської районної державної 

адміністрації становить 127 штатних одиниць. 

Відповідно до Указу Президента України від 09 листопада 2000 року 

№1212/2000 «Про Комплексну програму підготовки державних службовців»   

районнадержавна адміністрація проводить певні заходи щодо добору кандидатур 

з числа працівників державних органів  на навчання до Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (далі – ХарРіНАДУ) та 

магістратури державної служби Харківського національного економічного 

університету імені С. Кузнеця (далі – ХНЕУ). 
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В апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації 

працює на посадах  – 8 магістрів державної служби, 3 магістри державного 

управління. 7 осіб навчаються в ХарРІНАДУ на заочному відділенні. 

 

 

 

Підвищення кваліфікації – один із провідних видів навчання державних 

службовців, метою якого є розширення та оновлення знань, формування вмінь, 

відпрацювання навичок необхідних для ефективного виконання професійних 

завдань і функцій, організації діяльності щодо надання якісних управлінських 

послуг громадянам в сучасних умовах. 

Зв’язок між державою та громадянином, вирішення життєво важливих 

проблем окремої людини є пріоритетом у роботі районної  державної 

адміністрації.  

Протягом звітного періоду, до районної державної адміністрації надійшло 

422 звернення громадян, що на 4 звернення більше, ніж у 2017 році ( 408 

звернень), у тому числі 142 звернення – на особистому прийомі ( 107 в 2017 році), 
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та 280 - поштою ( 301 в 2017 році).Стало системою в роботі проведення  виїзних 

прийомів  громадян та зустрічей з трудовими колективами району. 

 

 

Відмічається зменшення кількості колективних звернень на 7, (в 2017 році 

надійшло 25 колективних звернень, що становить 6,1 % від всіх звернень, за 389 

підписами, в 2018 році надійшло 18 колективних звернень, що становить 4,2% від 

усіх звернень, за 389 підписами). З урахуванням всіх звернень, в тому числі і 

колективних, до районної державної адміністрації за 2018 рік звернулося 793 

громадянина. 

В 2018 році надійшло 6 повторних  звернень.  
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Головою районної державної адміністрації особисто розглядаються письмові 

звернення та забезпечується першочерговий особистий прийом жінок, яким 

присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", осіб з інвалідів Великої 

Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, 

Героїв України, учасників АТО. 

 

Від найменш захищеної категорії громадян надійшло 47 звернень, що від 

загальної кількості звернень становить 11,1 %. 

Із загальної кількості звернень, що надійшли до районної державної 

адміністрації протягом звітного періоду 8,5 % звернень вирішено позитивно, 89% 

– надано роз’яснення згідно з чинним законодавством, 0,9 % - направлено за 
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належністю, відповідно до статті 7 Закону України « Про звернення громадян», в 

стадії розгляду перебуває 1,4 % звернень. 

Структурними підрозділами районної державної адміністрації протягом 

2018 року перевірено діяльність виконкомів міської, 1 селищної та 9 сільських 

рад, про що складено 11 

актів.  

  У своїй роботі відділ ведення Державного реєстру 

виборціввикористовує автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему, 

яка призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про 

громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів у 

відповідності до вимог статті 70 Конституції України. 



72 

 

Станом на 31 грудня 2018 року уВовчанськомурайоні – виборців  –  

37113 

Протягом 2018р проводилася організація правової роботи, спрямованої на 

правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства 

структурними підрозділами, апаратом і посадовими особами районної державної 

адміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних 

обов’язків. 

З метою додержання та забезпечення на території району Конституції 

України, чинного законодавства України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів виконавчої влади було здійснено експертизу 

понад 1200 договорів оренди землі, 7 додаткових угод до договорів та 131 

договору  з фінансово – господарської діяльності. 

Протягом 2018 року відповідно до Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

«Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про 

державну таємницю»,  постанов Кабінету Міністрів України, Указів Президента 

України, розпоряджень Харківської облдержадміністрації та розпоряджень 

Вовчанської райдержадміністрації проводилася робота по виконанню завдань в 

галузях оборонної, мобілізаційної, правоохоронної та режимно-секретної 

діяльності райдержадміністрації. 
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Розроблені і виконуються в повному обсязі Програма допризовної 

підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян 

України на строкову військову службу у Вовчанському районі Харківської 

області в 2018 році, Програма забезпечення публічної безпеки і порядку на 

території Вовчанського району на 2018-2019 роки. 

Виконано весняний план призову юнаків на строкову військову службу – 48 чол. 

та осінній призов – 50 чол.; 

Виконано завдання з заключення договорів на військову службу за 

контрактом в кількості 46 військовослужбовців. 

 

 

Це були основні аспекти діяльності Вовчанської районної державної 

адміністрації за 2018 рік. Все чого ми досягли – результат співпраці управлінь, 

відділів, секторів, служб райдержадміністрації з районною, міською, селищними 

та сільськими радами, депутатами всіх рівнів, установами, підприємствами та 

громадськими організаціями району.  

 

У кожній галузі є чимало позитивних зрушень, але і немало проблем, які ми 

намагаємося вирішити, нам є над чим працювати і вдосконалюватися. 

Хочу сказати, що нам вдалося завершити 2018 рік і розпочати 2019 рік 

позитивно, забезпечити стабільність. 

 

Проблемні питання ми знаємо та плідно працюємо над їх вирішенням. 

 

Впевнений, лише спільними зусиллями ми можемо отримати позитивні 

результати в ім’я розквіту та процвітання рідного Вовчанського краю. 

 

 
 

 


