
                                      ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 
ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ  

ДЕРГАЧІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ІННИ ГАПЛЄВСЬКОЇ 

 ПРО РОБОТУ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

ЗА 2019 РІК 

 

        Робота Дергачівської районної державної адміністрації у  2019 році 

була спрямована на забезпечення соціально – економічного розвитку 

Дергачівського району, ефективного використання  природних, трудових та 

фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів в 

економічну галузь, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, 

покращення добробуту та соціального захисту населення.  

        Районна державна адміністрація забезпечує  виконання Конституції 

України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, центральних органів виконавчої влади.   

 

Бюджет 

Доходна частина зведеного бюджету Дергачівського району по  

загальному фонду за 2019 рік (без урахування трансфертів) виконана                

на 103,7 % до  затверджених планових показників.  

До  бюджету району  надійшло коштів  у сумі  353 млн. 600 тис. грн., 

що на  55 млн. 800 тис. грн.  більше  надходжень  2018 року. 

У складі доходів, за рахунок яких формується  бюджет, найбільшу  

питому вагу займають: податок на доходи фізичних осіб - 66 %, єдиний  

податок – 15 %, акцизний  податок  - 6,9 %, податок на майно ( у тому числі: 

плата  за  землю )  – 9,9 %.   

 

  

 



2 

 

Видатки зведеного бюджету району за 2019 рік були проведені  у 

обсязі  935 млн. 800 тис грн., що менше від 2018 року на                                       

65 млн. 600 тис. грн., або  на  6,6 %.  

 
 

У структурі видатків загального фонду зведеного бюджету району 

найбільшу питому вагу мають видатки на освіту – 37,3 %, на соціальний 

захист та соціальне забезпечення – 25,5 %, охорону здоров’я – 9,7 %. На 

утримання  органів  управління використано  6,3 %  усіх проведених 

видатків, на  житлово-комунальне господарство – 6,0 %, культуру – 3,4 %.   
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Промисловість 

 

За статистичними даними за січень-листопад 2019 року промисловими  

підприємствами району реалізовано промислової продукції на 8 млрд. 727,1 

млн. грн., що склало 5,2% від загального обсягу реалізації (у порівнянні з 

відповідним періодом 2018 року більше на 7,3 %).  

Зовнішньоторговельний оборот району за 11 місяців 2019 року склав                                      

111 млн. дол. США. 

За січень-листопад 2019 року експортні поставки склали 53 млн. дол. 

США, імпортні надходження становлять 58 млн. дол. США. 

Основними партнерами були Білорусь, Італія, Китай, Молдова, 

Франція, Німеччина та інші країни.  

Основу експорту склали: надувні човни, полотно поліефірне, мило та 

інше. 

Імпортувалися: суміші ефірних олій, трикотажне полотно, полімерні 

матеріали, обладнання для фільтрування та інше. 

 

Агропромисловий комплекс 

 

            У 2019 році виробництво валової продукції сільського господарства 

по сільськогосподарських підприємствах Дергачівського району за                  

2019 рік склало 238 млн.грн. (у порівняльних цінах 2010 року), тобто зросло 

на 35 % до  рівня     2018 року, в т.ч. виробництво продукції рослинництва 

зросло на 21 %, тваринницької продукції – у 2 рази.  

 Валовий збір зерна в 2019 році склав  78 тис.т у вазі після доробки. Це 

найбільший показник за всі роки. В 2019 році валовий збір основної 

продовольчої культури — озимої пшениці склав 38 тис.т, що на                     

8 тис.т більше, ніж у 2018 році.  

 Вище рівня попереднього року отримано валовий збір таких культур, 

як   ячменю ярого, кукурудзи на зерно, соняшнику, сої. Так, валовий збір 

кукурудзи у  2019 році склав 31,2 тис.т, що на 4,9 тис.т більше, ніж у              

2018 році. Соняшнику зібрано 27,5 тис.т, що на 7,1 тис.т більше 

минулорічного показника.  

 Разом з тим, через нестачу вологи під час вегетації озимого ріпаку та 

цукрового буряку, у 2019 році отримано менший, порівняно з попереднім 

роком, вал цих культур.  Під посівами цукрового буряку у 2019 році  було 

зайнято 365 га. Урожайність склала 420 ц/га проти 483 ц/га у 2018 році. 

Недобір валу озимого ріпаку порівняно з попереднім роком склав                   

0,8 тис. тонн.  
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 Аграріями району у 2019 році закладено основу для отримання  

високих врожаїв у поточному році. Озимі зернові культури посіяно на 

рекордній площі 10,5 тис.га. Посів озимих культур на всій площі було 

проведено в оптимальні агротехнічні строки з внесенням необхідної 

кількості мінеральних добрив. 

 Валове виробництво продукції тваринництва по 

сільськогосподарських підприємствах за 2019 рік склало 60,6 млн.грн., або 

203,7 % до рівня 2018 року - такий результат у тваринництві отримано 

завдяки нарощуванню виробничих потужностей філії «Богодухівська 

птахофабрика», силами якої в 2019 році вироблено 128,2 млн. шт. яєць. 

Значно гірші результати у галузі молочного та м’ясного скотарства. 

Зношеність матеріально-технічної бази галузі, низька економічна 

ефективність виробництва продукції не сприяють зацікавленості власників 

сільськогосподарських підприємств у збільшенні поголів'я 

сільськогосподарських тварин, впровадженні новітніх технологій, що 

привело до зменшення чисельності поголів'я і спричинило зниження 

виробництва м'яса та молока відповідно на 82 % та 43 %. 

  Сільськогосподарські підприємства району у 2019 році продовжили 

оновлення машинно-тракторного парку. За рік було закуплено 30 одиниць 

нової сільськогосподарської техніки на суму 44,5 млн. грн.   

  



5 

 

Станом на 01.01.2020 року сільськогосподарські підприємства 

Дергачівського району повністю розрахувались за оренду земельних паїв.          

У  2019 році було виплачено власникам землі  43,6 млн. грн., що на                    

2,6 млн. грн.  (6 %) більше рівня 2018 року. Середній розмір орендної плати 

за 1 га орендованих земель по району складає 2181 грн., що на  156 грн.             

(8 %) більше, ніж виплачено у 2018 році. 

 
 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, 

зайнятого у сільському господарстві Дергачівського району у звітному році  

склала 8222 грн., що на 1056 грн. (15 %) вище рівня 2018 року, та 

перевищує середньообласний показник. 
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Житлово-комунальне господарство  

 

Завдяки злагодженій роботі підприємств, установ, організацій району 

опалювальний сезон 2018-2019 років пройшов без ускладнень. З метою 

сталого проходження опалювального сезону було  проведено роботу по 

затвердженню планів з підготовки житлового фонду, теплового та 

водопровідно - каналізаційного господарства населених пунктів району. 

Проведено комплексну підготовку житлових будинків, відремонтовано 

15 покрівель. Загальний обсяг коштів, використаних на підготовку 

житлового фонду, становив  9,5 млн. грн.,  у  тому числі   2,2 млн. грн. було 

виділено з обласного бюджету на ремонт  2-х покрівель у м. Дергачі та  на  

ремонт частини житлового будинку  у с. Великі Проходи, з районного 

бюджету виділено 150 тис. грн. на ремонт покрівлі житлового будинку  у  с.  

Великі Проходи. 

У опалювальному сезоні 2019-2020 років теплопостачання 

Дергачівського району здійснюють 11 котелень. Котельні  вчасно розпочали 

роботу та працюють згідно температурного графіка.  

Одним із основних питань було і залишається  забезпечення своєчасних 

розрахунків споживачів за спожиті енергоносії. 

У звітному періоді середній рівень розрахунків усіх споживачів району 

за енергоресурси та житлово-комунальні послуги становив 97%, спожитий 

природний газ – 90% , у тому числі населення – 88%.                

Рівень розрахунків всіх споживачів району в опалювальному періоді 

2018-2019 років за надані послуги теплопостачання становив 105%.  

Розрахунки за послуги водопостачання та водовідведення 97%; 

електроенергію  - 94%, у тому числі населення 75 %.  

У рамках реалізації проекту «Енергія світла» для проведення робіт з 

поточного ремонту мереж електропостачання вхідних груп 

багатоквартирних житлових будинків у  м. Дергачі, смт. Солоницівка,                

с. Подвірки, с. Гоптівка, с. Південне з обласного бюджету було виділено 

кошти у сумі 690,0 тис. грн.; на проведення робіт з реконструкції вуличного 

освітлення по вул. Садовій    у м. Дергачі – 370,0 тис. грн. Роботи проведені 

у повному обсязі. 

         У звітному  році на ремонт та експлуатаційне утримання доріг району 

були виділені кошти у розмірі 35,7 млн. грн. 

  У межах фінансування, на автодорозі державного значення «Дергачі-

Козача Лопань», протяжністю  33,6  км, балансоутримувачем – Службою 

автомобільних доріг у Харківській області проводилася  робота з ямкового 

та поточного ремонту дороги. У звітному  році з державного бюджету на 

ремонт зазначеної автодороги були виділені кошти у розмірі 25 млн. грн. 
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Екологія  
 

Для забезпечення належного санітарно-екологічного стану території 

населених пунктів в районі проводився  екологічний двомісячник з 

благоустрою території.  

Було ліквідовано 136 стихійних сміттєзвалищ, упорядковано                         

3 звалища твердих побутових відходів, зібрано 0,0816 тис.м
3
 негабаритного 

сміття,  прибрано та впорядковані вулиці, дороги, прибудинкові території, 

парки, сквери загальною протяжністю   1210, 06 тис.м
2 

, упорядковано 199 

дитячих ігрових та 37 спортивних  майданчиків. 

У квітні 2019 року у рамках акції  «Посади своє дерево»  було 

висаджено 450 дерев. 

Відповідно до розподілу коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища  з обласного бюджету були виділені 

кошти у розмірі 3 млн. 300 тис. грн. на придбання сміттєвозів для села 

Гоптівка та села Великі Проходи.  

 

Соціальний захист населення 

 

Протягом звітного року у районі забезпечено своєчасне призначення та 

виплату усіх видів державних соціальних допомог.  

        Державну допомогу сім’ям з дітьми отримало 2822 сім’ї, на суму - 53,1 

млн. грн.; державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримало 

197 сімей на суму  6,7 млн. грн.; тимчасову державну допомогу дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості 

утримувати дитину або місце проживання їх невідоме отримало 11 сімей, на 

суму  227,0 тис. грн.; щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає 

разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 

яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за нею отримало 37 сімей  на суму 1,1 млн. 

грн.;  державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, 

та особам з інвалідністю і державну соціальну допомогу на догляд отримало 

307 сімей, на суму – 5,7 млн. грн.; тимчасову державну соціальну допомогу 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула 

права на пенсійну виплату отримало 28 сімей на суму – 362,0 тис. грн.; 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю отримало 774 сім’ї на суму  17,5 млн. грн.; допомогу на дітей, 

які виховуються у багатодітних сім’ях отримало 336 сімей на суму                      

6,1 млн. грн.; державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять 

за дитиною», оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та 

виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 

вихователя, підтримки малих групових будинків отримало 25 сімей, 
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загальна сума нарахувань складала  3,4 млн. грн.; щомісячну адресну 

допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг отримало 

316 сімей на суму  6,2 млн. грн. Компенсацію фізичним особам, які надають 

соціальні послуги надано 80 сім’ям, загальна сума нарахувань склала  

197,00 тис. грн. 

 
 

 Протягом 2019 року одержувачам субсидій на житлово-комунальні 

послуги нараховано 75,1 млн. грн. 

Протягом звітного періоду за отриманням довідки внутрішньо 

переміщеної особи звернулося 410 осіб. Станом на 01.01.2020 на обліку у 

Єдиній інформаційній базі даних ВПО перебуває 1960 внутрішньо 

переміщених осіб. 

До будинків-інтернатів у звітному році оформлено 8 осіб, які мали 

потребу  у сторонній допомозі за станом здоров’я. 
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З метою надання допомоги та вирішення соціальних проблем на 

кожну сім’ю з числа ВПО складається акт оцінки потреб, вивчаються 

проблемні питання, у разі необхідності сім’ї беруться під соціальний 

супровід.  Взято під соціальний супровід 43 сім’ї та припинено соціальний 

супровід 41 сім’ї. 

До роботи з сім’ями залучалися Дергачівська районна організація 

Товариства Червоного Хреста України, об’єднання промисловців та 

підприємців Дергачівського району, благодійні фонди «Карітас», 

«Допомога - це я!», тощо. 

У районі розроблено «Спільний план заходів щодо профілактики 

вчинення насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2018-2020рр.».                 

Статус,  як постраждалим внаслідок  торгівлі людьми, встановлено двом 

особам.  

Проводилася профілактична робота щодо правової освіти                        

та недопущення насильницьких дій серед дітей та молоді, сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, підлітків груп ризику.               

Двох осіб, постраждалих від домашнього насильства, направлено до 

«Кризового центру для жінок». 

Одноразову грошову допомогу до 9 травня, передбачену Законами 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і 

«Про жертви нацистських переслідувань»  виплачено 2149 особам на 

загальну суму  2,8 млн. грн. 

       У базу даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які 

мають право на пільги внесено 27844 осіб пільгових категорій громадян, з 

них 2175 ветеранів війни, які мають право на пільги відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у 

тому числі 950 учасників бойових дій, 357 інвалідів війни,   511 учасників 

війни, 357 членів сім’ї загиблого (померлого ветерана війни).  

Пільговим категоріям громадян надаються пільги на житлово-

комунальні послуги та тверде паливо за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам. У звітному періоді за надані пільгові послуги 

відшкодовано коштів у сумі 27,3 млн. грн. 

 Відшкодовано пільговикам на послуги зв`язку 360,0 тис. грн., 

профінансовано  262,3 тис. грн. 

 Автоперевізникам  відшкодовано компенсаційні виплати, пов’язані  з  

перевезенням громадян,  які мають право на пільги у розмірі  400,0 тис. грн. 

(субвенція Солоницівської селищної ради).  

 Відшкодовано компенсаційні виплати перевізникам, пов’язаних з  

перевезенням громадян, які мають право на пільги у залізничному 

транспорті приміського сполучення  у сумі 100 тис. грн. 

  Видано 116 посвідчень  батькам багатодітних родин та                            

351 посвідчення  дітям з багатодітних сімей. 

 У 2019 році трьом жінкам  було присвоєно почесне звання України                

«Мати-героїня».  
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У звітному році вдалося зберегти позитивну динаміку зростання 

заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата одного штатного 

працівника становила  10353 грн, що на 20,5 % більше, ніж за відповідний 

період 2018 року. За рівнем заробітної плати серед районів області 

Дергачівський район посів 3 місце, за темпами  росту – 2.  

          Станом на 01.01.2020 року заборгованість  з виплати заробітної плати  

у районі відсутня. 

Протягом  січня - грудня  2019 року на обліку у Дергачівській 

районній філії Харківського обласного центру зайнятості перебувало 1367 

безробітних громадян. Середній термін перебування на обліку  зменшився у 

порівнянні   з аналогічним періодом 2018 року з 3,7 до 3,8 місяців.           

1162 безробітних отримували допомогу по безробіттю, на це з Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття виділено 9537,79 тис. грн., середній розмір допомоги по 

безробіттю у грудні склав 13395,54 грн.  Рівень зареєстрованого безробіття 

збільшився у порівнянні   із звітним періодом  2018 року з 0,53%   до 0,64%. 

Протягом 2019 року Дергачівською районною філією Харківського 

обласного центру зайнятості працевлаштовано 1397 осіб на підприємства 

району  та м. Харкова, з них 701 безробітних, 178 безробітних направлено 

на тимчасові та 183 на громадські роботи. Протягом звітного періоду 

підприємствами, установами та організаціями району замовлено                  

1947 вакантних робочих місць, 1312 з них укомплектовано, таким чином 

рівень укомплектування вакансій станом на 01.01.2020 року становить      

67,4 %. На початок поточного року залишились не укомплектованими          

256 вакансій і навантаження на одне робоче місце склало 1 особу.  

Протягом звітного року професійним навчанням охоплено                     

266 безробітних осіб. Навчання проходило безпосередньо на робочих 

місцях, наданих роботодавцями, з якими укладені угоди на професійне 

навчання з гарантією працевлаштування та в учбових закладах м. Харкова. 

Рівень працевлаштування після навчання на початок поточного  року 

становив 99,2 %. 

 У районі перебуває на обліку 647 учасників бойових дій, з них                

10 осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни та 21 родина загиблих 

учасників АТО. У роботі із цією категорією громадян використовується 

мультидисциплінарний підхід з наданням комплексу соціальних послуг. 

Особлива увага звертається на врегулювання земельних і житлових 

питань, пільг та державних гарантій, оформлення статусу учасника бойових 

дій, надання медичних послуг, організацію оздоровлення для дітей 

учасників антитерористичної операції, допомогу у соціальній адаптації та 

працевлаштуванні. 

     За кошти районної Програми соціального захисту на 2016-2019 роки 

було надано одноразову матеріальну допомогу  учасникам бойових дій АТО 

(ООС) та членів їх сімей (392 особам) на загальну суму 274,5 тис. грн. 
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   На реалізацію заходів з відпочинку учасників антитерористичної 

операції та членів сімей загиблих учасників АТО у санаторно-курортних 

закладах Харківської області з обласного бюджету було виділено                 

242 тис. грн.                           

       Кошти використані у повному обсязі, послугами з відпочинку та 

психологічної реабілітації скористалися  77 осіб. 

 Протягом  звітного року членам сімей загиблих надавалась допомога           

у організації лікування, оформленні документів, соціальної та психологічної 

підтримки, допомоги в організації оздоровлення для матерів загиблих 

бійців. 

Особи з інвалідністю, які мешкають на території району, забезпечені 

технічними та іншими засобами реабілітації у кількості 1838 одиниць.                  

Для забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації  використано коштів у розмірі 5447,4 тис. грн. 

Протягом 2019 року з державного та обласного бюджетів було виділено 

1858,5 тис. грн. на оздоровлення 258 мешканців району. 

      Компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування 

виплачено 24 особам з інвалідністю на суму 12,5 тис. грн. 

      За кошти державного бюджету було направлено до реабілітаційних 

установ на реабілітацію 5 дітей з інвалідністю внаслідок дитячого 

церебрального паралічу. За рахунок субвенції з державного бюджету було 

забезпечено 2 осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових 

дій на території інших держав грошовою компенсацією для придбання 

житла. 

Станом на 01.01.2020 року було виплачено щомісячну компенсацію 

на продукти харчування 353 громадянам, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на суму 2,4 млн. грн., також використано кошти 

на безкоштовні ліки за пільговими рецептами лікарів та зубне протезування 

146 особам на суму 320,1 тис. грн. 

 

Соціально-правовий захист дітей 

 

Районною державною адміністрацією здійснювалася робота щодо 

своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, їх обліку, систематичної перевірки умов їх утримання та 

виховання, проведення профілактичної та виховної роботи у закладах 

освіти. Протягом  звітного періоду перевірено стан виховної роботи у                  

8 навчальних закладах району. 

У ході проведення Всеукраїнського заходу «Урок» здійснено                     

7 виїздів у 29 населених пунктів району.  
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Дітям, які перебувають на обліку служби у справах дітей 

райдержадміністрації було надано адресну допомогу у вигляді канцтоварів. 

Протягом 2019 року було відвідано 24 навчальні заклади району. Обстежено 

23 сім’ї,  у яких виховується 53 дитини. 
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Службою у справах дітей районної державної адміністрації спільно 

з відділом ювенальної превенції Дергачівського ВП ГУНП в Харківській 

області проведено 50 профілактичних рейдів «Діти вулиці»,  здійснено 

150 обстежень сімей, діти з яких перебувають на обліку служби у справах 

дітей райдержадміністрації.  

До Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області  

у 2019 році направлено 65 клопотань про вжиття заходів реагування до 

батьків, які не виконують своїх батьківських обов’язків. До суду передано 

16 позовних заяв про позбавлення батьківських прав 19 батьків у 

відношенні 23 дітей.  
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Укладено Договори про надання послуг з 2 патронатними 

вихователями, до яких протягом існування було влаштовано 8 дітей, які 

перебували у складних життєвих обставинах.  

У 2019 році було усиновлено 4 дитини, які перебували на обліку 

служби у справах дітей райдержадміністрації, з яких 3 – громадянами 

України і 1 дитина - громадянами іноземної держави.  
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          У районі створено та функціонує 17 прийомних сімей (у звітному  

році створено 2 сім’ї), у яких виховується 21 дитина - сирота та діти, 

позбавлені батьківського піклування,  3 особи з їх числа, які продовжують 

перебувати у прийомних сім’ях у зв’язку з продовженням навчання                   

у навчальних закладах та чотири дитячих будинки сімейного типу, у яких 

виховується 33 дитини.  

З метою поширення сімейних форм виховання на території району,           

у звітному  році, за рахунок коштів державної субвенції, було придбано два 

житлових будинки, у одному з яких створено дитячий будинок сімейного 

типу (с. Дворічний Кут) та  влаштовано на виховання та спільне 

проживання 6 дітей, позбавлених батьківського піклування, другий 

житловий будинок, який було  придбано за рахунок коштів державної 

субвенції передбачений для вже існуючого дитячого будинку сімейного 

типу, який з 2014 року функціонує у с. Безруки.  
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До Дня Святого Миколая було проведено захід для прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу, на якому родини отримали подарунки.  

 
 

Райдержадміністрацією і надалі будуть вживатися відповідні заходи, у 

межах компетенції, щодо якнайкращого дотримання та захисту прав та 

інтересів дітей. 

 

Будівництво 

 

У 2019 році надано: 21 паспорт прив’язки тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності, 240 будівельних паспортів,                     

26 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок,                      

447 висновків щодо погодження землевпорядної документації, організовано 

проведення громадських слухань 15 детальних планів території, 

затверджено 8 детальних планів території за межами населених пунктів  (на 

території Малоданилівської (ОТГ) та Солоницівської селищних рад). 
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Ухвалено 14 детальних планів територій та  генеральний план села 

Сіряки  Солоницівської селищної ради.  

 
На виконання районної програми індивідуального житлового 

будівництва на селі «Власний дім» на 2019-2021 роки надано 

довгостроковий кредит у розмірі 45.0 тис. грн.  для реконструкції житлового 

будинку після пожежі на території Слатинської селищної ради. 

У звітному році введено в експлуатацію 250 житлових та садових 

будинків загальною площею 35 222,5 кв.м, що становить 188,3 % від 

річного планового показника введення житла в експлуатацію.  
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Охорона здоров’я 

 

Первинну медичну допомогу населенню району надають                              

30 структурних підрозділів Центру первинної медико-санітарної допомоги,            

з них 19 амбулаторій загальної практики сімейної медицини,                              

11 фельдшерських пунктів.  Робота направлена на якісне, ефективне і 

своєчасне надання первинної медичної допомоги населенню, здійснення 

профілактичних заходів, диспансеризацію населення, проведення планової 

імунізації населення, надання консультативної допомоги, спрямованої на 

усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для 

здоров’я та формування навичок здорового способу життя. 

            Дергачівський район є лідером Харківської області за кількістю 

укладених декларацій і займає перше рейтингове місце (між пацієнтами і 

сімейними лікарями укладено 83 000 декларацій, це складає 89% від 

загальної кількості населення). 

 

 
У звітному році на медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій було отримано коштів у розмірі 48 млн. грн.      

         На виконання програми «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» за 

рахунок коштів районного бюджету затверджено кошторис у розмірі                          

3 млн. 500 тис. грн.  

Відповідно до Програми боротьби з туберкульозом було затверджено 

580 тис. грн. і закуплено 18 540 доз туберкуліну для проведення скринінгу 

туберлінодіагностики. 

На  відповідні заходи з лікування онкологічних хворих затверджено   

350 тис. грн. 
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Проведені поточні та капітальні ремонти у медичних амбулаторіях: 

смт. Солоницівка, смт. Мала Данилівка, смт. Пересічне,  смт. Слатине,                  

с. Замірці, с. Подвірки, с.Черкаська Лозова. 

         Колективи медичних амбулаторій с. Черкаська Лозова та                        

смт. Солоницівка приймали участь у обласному конкурсі міні-проектів 

«Разом в майбутнє». За рахунок коштів даного конкурсу у медичній 

амбулаторії  с. Черкаська Лозова було реалізовано міні-проект «З теплом до 

сердця» на загальну суму 299,2 тис. грн.; у  Солоницівській поліклініці  

виконані роботи по міні-проекту «Крок за кроком до збереження здоров’я» 

на загальну суму 299, 6 тис. грн. 

Колектив медичної амбулаторії смт. Мала Данилівка приймав участь у 

обласному конкурсі міні-грантів «Ефективна первинна медицина в громаді» 

, за результатами конкурсу  виділено  фінансування  у  розмірі 298,6 тис. 

грн. на проведення капітального ремонту внутрішніх  приміщень 

амбулаторії. 

У звітному році отримано від Харківської обласної клінічної лікарні 

17 Мобільних діагностичних комплексів та дерматоскопів на загальну суму 

108 тис. грн.   

Відповідно до Урядової  програми «Доступні ліки» пацієнти з 

серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом            

ІІ типу мали можливість отримати ліки безоплатно або з незначною 

доплатою.  

У рамках реформи сільської медицини проводяться роботи                            

по  будівництву двох амбулаторій загальної практики сімейної медицини  у 

селах Великі Проходи та Руська Лозова - це дасть можливість залучати до 

роботи молодих спеціалістів, бо дане будівництво передбачає і наявність 

комфортного житла для лікарів.  
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Вторинну медичну допомогу мешканцям Дергачівського району надає 

комунальне некомерційне  підприємство   «Дергачівська центральна 

районна лікарня» Дергачівської районної ради. 

На виконання районної програми «Удосконалення спеціалізованої 

медичної допомоги вторинного рівня Дергачівського району на 2019 рік» 

особи з інвалідністю і діти були забезпечені технічними та іншими засобами 

на суму 317,4 тис. грн., хворі онкологічного профілю отримали 

безкоштовно лікарських засобів на суму 164,8 тис. грн. 

Для забезпечення хворих на цукровий діабет у звітному році було 

витрачено на препарати інсуліну 4, 1 млн. грн.  Усі хворі 100% забезпечені 

високоякісними інсулінами. 

Оновлено реєстр хворих (2274 осіб) які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання, за рахунок  державного бюджету використано               

938,6 тис. грн.; за пільговими рецептами відпущено медикаментів на суму 

728,8 тис. грн.  

У 2019 році безоплатно запротезовано 267 чоловік  на загальну суму                     

491,2 тис. грн. 

З метою забезпечення укладення договорів про медичне 

обслуговування населення для надання вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги  комунальним некомерційним  підприємством  і  

національною службою здоров’я України проведена комп’ютеризація 

закладу, що дало можливість обрати медичну інформаційну систему  (МІС). 

Придбано комп’ютерну техніку на суму 542,1 тис. грн., медичне обладнання 

– на 423,6 тис. грн. 
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Проведено капітальний ремонт теплових мереж стаціонарного 

відділення, частини внутрішніх приміщень будівлі поліклініки м. Дергачі, 

поточний ремонт частини внутрішніх приміщень будівлі кухні, покрівлі 

будівлі лікарні ім. П.М. Агеєнка смт Вільшани, поточний ремонт системи 

водопостачання та вентиляції у приміщеннях будівлі кухні, поточний 

ремонт системи зовнішньої каналізації, поточний ремонт системи 

водопостачання з встановленням вузла обліку холодної води на загальну 

суму 1 млн. 260,1 тис. грн. 

Були розроблені проекти та проведено заміну лічильників                         

з встановленням дистанційного передавача даних у котельні лікарні                

ім. П.М.Агеєнка  смт Вільшани на загальну суму 178,8 тис. грн., придбано 

вогнегасників на суму 27,0 тис. грн., протигазів на 99,4 тис. грн.  

 

Освіта 

 

             У  2018/2019  навчальному році у  районі   забезпечувалася   

реалізація державної політики у галузі освіти, на високому рівні 

застосовувалося  на  практиці  її реформування.  

           У районі 40 закладів освіти, у яких здобували освіту 8335 учнів. 

Мережа закладів освіти Дергачівського району 

 
           Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо саме 

вона є фундаментом творення якісно нового освітнього простору.                          

У 2019 році КЗ «Дергачівський ліцей №1 імені Данила Бакуменка» став 

базовим за напрямом «Формування здоров’я збережувальної  компетентності 

дітей».  

             У початкових класах Нової української школи активно діє районний 

проект «Сходинки до успіху».  
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Ефективною формою активізації наукової діяльності школярів є Мала 

академія наук. Результатом участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнських 

науково-дослідницьких робіт МАН України 2018/2019 н.р.  є  11 перемог із 13,  

і як результат - І місце у рейтингу серед районів м. Харкова та області за якістю 

поданих робіт. Спостерігалася  позитивна динаміка результативності участі 

команди району у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  з 

навчальних предметів. У 2018/2019 н.р. - 25 призових місць. 14 учнів району 

нагороджено золотими та срібними медалями. 
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           Для обдарованих учнів – переможців було проведено районний захід 

«Молодь змінює світ», на якому було відзначено 53  педагоги та 53 учні, з них - 

44 стипендіати програми «Обдарованість».  
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 У рамках  децентралізації у  районі відкрито 2 опорних заклади на 

базі  КЗ «Дергачівський ліцей №1 імені Данила Бакуменка» Дергачівської 

районної ради Харківської області та КЗ «Вільшанський ліцей» з філією 

«Протопопівська гімназія» Дергачівської районної ради Харківської області.  
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  За результатами участі у Х Міжнародній виставці «Інноватика  у сучасній 

освіті –2018» колектив КЗ «Солоницівський ліцей №3» Дергачівської 

районної ради Харківської області нагороджено золотою медаллю та 

дипломом.  

 
           У регіональному  турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2019» визначені переможці у номінаціях: «Географія» та «Учитель 

інклюзивного класу» (КЗ «Слатинський ліцей»), «Захист Вітчизни»                 

(КЗ «Токарівський ліцей»).  
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        Соціально-виховний вектор представлений системною роботою.  

Національно - патріотичне виховання  зорієнтоване на реалізацію районного 

проекту «З Україною в серці». У районі проведено І етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

 
         У правовому напрямі проведено районний захід «Краща організація 

правового виховання». Спільно з Дергачівським відділом поліції проведено 

районний правовий лекторій та правничі ігри.  
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         У межах районного профорієнтаційного проекту «Сто доріг – одна моя» 

профорієнтаційною роботою охоплено  1996 учнів.   

 
         У фізкультурно-спортивному напрямку близько 5 тисяч вихованців 

взяли участь у шкільних змаганнях та понад 3 тисячі  у змаганнях з 14 видів 

спорту, іграх  «Старти надій». У  грудні 2019 у Києві  відбулися змагання з 

командних ігор «Cool Games» (Круті ігри) серед школярів. Команда-

переможців у лютому 2020 року буде захищати честь Харківської  області на 

Всеукраїнському етапі у м.Києві. 
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          У районі  успішно діє започаткований районний проєкт «Без меж».  

Освітяни району є абсолютними переможцями Всеукраїнського конкурсу 

«Сучасний педагогічний досвід освітян України» (м. Київ). Практика 

реалізації соціального проєкту опублікована у науковому Україно - 

канадському журналі «Virtus» та була учасником чотирьох Міжнародних 

конференцій. 

 
         Колектив  КЗ «Слатинський ліцей» Дергачівської районної ради брав 

участь у Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019» та був 

нагороджений срібною медаллю, колектив КЗ «Солоницівський ліцей №1» 

Дергачівської районної ради зайняв  ІІ місце у 54-й обласній тематичній 

онлайн - виставці «Освіта Харківщини ХХІ століття». 

 



29 

 

          Спеціалісти інклюзивно-ресурсного центру провели: 316 комплексних 

оцінок, 1200 корекційно - розвиткових занять та надали 640 консультацій 

батькам та педагогам. У  жовтні 2019 року було створено другий 

«Дергачівський інклюзивно-ресурсний центр». 

 
        Школяри району зайняли  II місця у обласному етапі  Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика та обласному фестивалі 

ораторського  мистецтва.  
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       У позашкільній освіті вихованці Дергачівської дитячо-юнацької 

спортивної школи перемогли у змаганнях з художньої гімнастики, 

спортивної акробатики, спортивного фітнесу та туризму.  

 
       14 вихованців Дергачівського будинку дитячої та юнацької творчості 

стали переможцями Всеукраїнського етапу та 203 учасника - переможцями 

обласного рівня.  
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       Протягом  звітного року було оздоровлено 3567 учнів.  У районі 

Функціонували  22 літніх мовних табори.  

 
 

         Налагоджена міжнародна співпраця. Зокрема, у травні 2019 року 

освітянська делегація Дергачівського району відвідала культурно-освітній 

заклад ODDI у м. Гельсінкі (Фінляндія).  
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          Протягом року оновлювалась матеріально-технічна база закладів 

загальної середньої освіти. У звітному році завершено ремонтні роботи по 

утепленню частини будівлі у 5 закладах освіти району. 
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           Виконані роботи по реконструкції спортивних майданчиків у            

КЗ «Русько – Лозівський» та КЗ «Подвірський ліцей» та  реконструкція 

шляхом розширення будівлі у КЗ «Дворічнокутянський ліцей».  

           Колективи закладів загальної середньої освіти району були 

активними учасниками  8 міні-проектів  обласного конкурсу  «Разом в 

майбутнє».  

          У звітному році було придбано автобус для  КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр» Дергачівської районної ради та опорного закладу на базі 

філії «Протопопівська гімназія» КЗ «Вільшанський ліцей» Дергачівської 

районної ради. 

 За рахунок коштів субвенції з державного бюджету у районі 

реалізується проект «Реконструкція шляхом розширення будівлі 

Дворічнокутянської загальноосвітньої школи I—III ступенів Дергачівської 

районної ради,  загальна вартість якого складає 2 млн. грн. – у 2019 році 

освоєно кошти у  сумі 1 млн. 410 тис. грн.  

 

Культура 

 

     Мережа культури району складається із 44 закладів ( 15 клубних 

закладів,  28 бібліотек централізованої бібліотечної системи, дитяча 

музична школа). 

Культура Дергачівщини створює умови для творчого розвитку 

особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання 

громадян, доступності освіти у сфері культури та задоволення культурних 

потреб жителів району. 
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Одним із основних напрямків розвитку культури району є 

фестивальний рух.  

         Дергачівщина славиться своїми фестивалями як місцевого рівня, так і 

Міжнародного. З метою підтримки та розвитку жанрів народної творчості у 

районі проведено більше 15 фестивалів. Найбільші з них - це Міжнародний 

фестиваль-конкурс виконавців естрадної пісні «Жива вода», фестиваль 

джазової музики «Українська JAZZ ВЕСНА», фестиваль – конкурс дитячої 

та юнацької творчості «Музи і діти» та багато інших. 

 

 
 

Учасники художньої самодіяльності брали участь у конкурсах та 

фестивалях обласного, Всеукраїнського та  Міжнародного рівнів.  

Протягом 2019 року аматори Дергачівського району перемогли на 

23 Міжнародних, 32 Всеукраїнських, 20 обласних конкурсах і фестивалях. 

         У 2019 році стали традиційними творчі звіти аматорських колективів 

Дергачівського району.  

         У районі активно проводиться робота з військово-патріотичного 

виховання. Молодь залучається до вивчення історії, культури українського 

народу та пропагуванню здобутків національної духовної спадщини шляхом 

проведення акцій, фестивалів, конкурсів патріотичного спрямування. 

         Позашкільна мистецька освіта представлена Дергачівською музичною 

школою, де 180 учнів навчаються грі  на різних музичних інструментах, 

займаються у класі сольного співу.  

          Обласним науково-методичним центром охорони культурної 

спадщини було проведено паспортизацію пам’яток історії та археології на 

території всього району. 
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  У районі успішно реалізовано мініпроєкт «Бажання бачити 

більше», який презентував Дергачівський районний Будинок культури. У 

рамках його впровадження заклад придбав сучасний відео проєктор. 

Вільшанський сільський Будинок культури став переможцем 

щорічного огляду - конкурсу клубних закладів району «Естафета культури».  

 

 
 

          У звітному році для покращення матеріально-технічної бази закладів 

культури району було використано 3,1 млн. грн. (меблі,  сценічні костюми, 

музичні інструменти); проведено поточні ремонти у закладах культури на 

суму 642,3 тис. грн. 

 

Молодь і спорт 

 

       У звітному році в районі успішно проведена оздоровча кампанія.                         

На оздоровлення дітей було виділено кошти з районного бюджету  у розмірі 

600 000 грн.; придбано  65 путівок для дітей пільгової категорії. 

       За підсумками оздоровчої кампанії оздоровлено та охоплено 

відпочинком  96 % дітей від загальної кількості дітей шкільного віку,                

100% дітей пільгових категорій. 
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Протягом року проводилися районні змагання з футболу, міні-

футболу, волейболу, настільного тенісу, шахів, шашок, доміно, спортивної 

рибалки, турніри з карате, баскетболу, гирьового спорту, пауерліфтингу, 

важкої та легкої атлетики.      

Дитячо-юнацька спортивна школа охоплює секціями із семи видів 

спорту – волейболу, художньої гімнастики, лижних гонок, футболу, 

спортивної акробатики, спортивного орієнтування, шотокан карате-до; 

ДЮСШ «Колос» – секціями боксу, волейболу, тенісу, шашок, гирьового 

спорту,  Дергачівська дитячо-юнацька кінно-спортивна школа - з кінного 

спорту.  

У  районі є достатні умови для занять спортом. У населених пунктах 

району осередками для занять фізичною культурою та спортом стали 

футбольні поля та школи із спортзалами. Слід відзначити, що щорічна 

першість району з футболу, у якій  брали  участь до двадцяти команд, 

значно підняла спортивну активність населення.  

Дергачівський район щороку бере участь у традиційній Обласній 

Спартакіаді серед районів та міст обласного значення з масових видів 

спорту.  Слід зазначити, що останні роки район займає почесне друге місце.  

          Протягом  2019 року спортсмени району гідно представляли наш 

район     у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях з різних 

видів спорту та ставали  переможцями.   
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   За кошти державного бюджету реалізується проект «Будівництво 

фізкультурно-оздоровчого комплексу на території Дергачівського ліцею №2 

Дергачівської районної ради.  Загальна вартість проекту складає                     

30 млн. 918 тис. грн. Будівництво триває. 
   
Оборонна та мобілізаційна робота 

 

У звітному році в районі на належному рівні організовано проведення 

чергових призовів громадян на строкову військову службу,  про що свідчить 

100% виконання планового завдання. 

Районною державною адміністрацією спільно з Дергачівським 

районним військовим комісаріатом проводяться відповідні заходи щодо 

виконання завдань по укомплектованості військовослужбовцями військової 

служби за контрактом та резервістами.  

Протягом 2019 року завдання з відбору на контрактну службу 

районом виконано на 107 % (61 громадянин підписав контракт). 

  Протягом звітного року проведено 24 тактично-практичних занять та  

8 практично-показових  занять з бійцями підрозділу територіальної оборони 

Дергачівського району. 

 

Надання адміністративних послуг 

 

Центром надання адміністративних послуг, що діє при Дергачівській 

районній державній адміністрації, забезпечується якісне надання 

адміністративних послуг громадянам. Всього доступно 77 послуг,                       

18 з яких було запроваджено у 2019 році. 

          
У звітному році до Центру надання адміністративних послуг 

звернулось 30 835 заявників, що більше за аналогічний показник 2018 року 

на 9 098 звернень. Загальна кількість наданих послуг у 2019 році склала 

22 334. 
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Організаційна діяльність 

 

Реалізація державної кадрової політики в районній державній 

адміністрації здійснювалася на виконання завдань реформи державного 

управління та державної служби, у відповідності до вимог законів України 

«Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеві 

державні адміністрації» та інших законодавчих і нормативних актів.  

У листопаді – грудні 2019 року на виконання рішень Кабінету 

Міністрів України було проведено скорочення штатів та чисельності 

працівників районної державної адміністрації у цілому на 32%, здійснено 

заходи   з оптимізації структури райдержадміністрації. 

Наразі структура районної державної адміністрації складається з 

апарату та 9 самостійних структурних підрозділів. Гранична чисельність 

працівників райдержадміністрації затверджена у кількості 110 штатних 

одиниць, у тому числі апарату – 17 штатних одиниць, посад державної 

служби – 105 штатних одиниць. 

Аналіз якісного складу державних службовців районної державної 

адміністрації станом 1 січня 2020 року показав, що у районній державній 

адміністрації 100% державних службовців мають вищу освіту, серед 

працюючих - 13 магістрів державного управління та 12 магістрів державної 

служби, навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 

державного управління 5 осіб. Здійснюється системне підвищення 

кваліфікації державних службовців та їх професійне навчання: у звітному 

році підвищили кваліфікацію 32,5% державних службовців.    

 За результатами проведеного оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців районної державної адміністрації за 2019 

рік зі 113 державних службовців, які підлягали оцінюванню, 59 державних 

службовців отримали оцінку «відмінна», 54 державних службовців 

отримали оцінку «позитивна». У грудні 2019 року усіма державними 

службовцями були розроблені завдання і ключові показники 

результативності, ефективності та якості службової діяльності та 

індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності на 

2020 рік. 

  Районна державна адміністрація забезпечена високопрофесійними 

державними службовцями, здатними сприймати зміни, спроможними їх 

впроваджувати, надавати якісні послуги громадянам, бути відкритими до 

співпраці, сумлінно служити державі, постійно вдосконалюватися та 

працювати над підвищенням рівня своєї професійної компетентності.  
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Інформаційна діяльність 

Робота районної державної адміністрації протягом 2019 року 

проводилася відкрито та гласно. Здійснювалося висвітлення основних подій 

та заходів, які проводилися у районі, на офіційному веб-сайті Дергачівської 

районної державної адміністрації, у соціальній мережі «Facebook», на 

сторінках газети «Вісник Дергачівщини». 

       Виконання завдань соціально-економічного розвитку  - це результат 

співпраці та взаємодії районної державної адміністрації з районною, 

місцевими радами, депутатами всіх рівнів, керівниками підприємств, 

організацій та установ району. 

 

 

 

Перший заступник голови 

районної державної адміністрації    Інна ГАПЛЄВСЬКА 
 


