


Промисловість 



Зовнішньоекономічна діяльність 



Німецьке товариство міжнародного співробітництва 
“Спеціальна ініціатива Україна”  

•Протягом 2016 року було надано 57 проектних пропозиції 

•1 програма реалізована, 2 пропозиції втілюються  

“Надзвичайна кредитна програма для відновлення  
України” між Україною та Європейським  інвестиційним 
банком 

•Протягом 2016 року було надано 21 проектну пропозицію 

•10 з них на розгляді 

Державний фонд регіонального розвитку  

•Протягом 2016 року було надано 4 проектних пропозиції 

•2 з них на розгляді 







Індекс виробництва  

валової продукції сільського господарства  

(2016 рік у % до 2015) 



Валовий збір  

основних сільськогосподарських культур  

у  2016 році в порівнянні  

з середньорічним рівнем за останні 10 років 



Виплачено орендної плати 

 власникам земельних паїв за оренду землі  

(млн.грн) 







Екологія  



Соціальний захист учасників АТО 

Оздоровлення та реабілітація учасників АТО 

Безоплатне 
забезпечення 

санаторно-
курортним 

лікуванням в 
санаторно-
курортних 
закладах 12 

осіб. 

Забезпечення 
відпочинком в 

санаторіях 
місцевого 

клімату 12 чол. 

Забезпечення 
психологічною 
реабілітацією  

Інформація щодо професійного навчання 
учасників АТО (339 осіб) 

Звернулись до 
служби 

зайнятості 22 
особи 

Потребують 
працевлаштув
ання 191 особа 

Отримали 
професійне 
навчання 3 

особи 

Виплата матеріальної допомоги 
військовослужбовцям, звільнених з 
військової строкової служби 30 чол 

на суму 47417,86 грн.  

Забезпечення новорічними ласощами  
дітей з числа учасників АТО та  членів 

сімей загиблих 163 шт. з обласного 
бюджету 

Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей за 2016 рік 

На обліку учасників АТО 348 чол. 

Надано одноразову 
матеріальну допомогу 

учасникам АТО 
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Придбання ласощів до новорічних свят 
дітям мешканців району, які були 

призвані по мобілізації 2014-2017 роках 
або загинули, постраждали чи беруть 

участь в АТО 
(247 подарунків) 

Надано одноразову матеріальну 
допомогу сім’ям загиблих учасників 

АТО 
(4 сім’ї) 



Державні соціальні допомоги 

Державні допомоги сім’ям з 
дітьми 

4221 чол.  
Виплачено на суму  

60 740 900 грн. 

Державна соціальна 
допомога 

малозабезпеченим сім’ям 
285 сімей. 

Виплачено на суму  
7 714 000 грн. 

Адресна допомога особам, які 
переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та 
районів проведення 

антитерористичної операції 
1080 сімей звернулись за 
призначенням допомоги 

Призначено грошову 
допомогу 856 сім’ям 

Припинено 224 сім’ям у 
зв’язку зі зняттям з 

обліку 



Субсидія на відшкодування витрат по ЖКП та 

пільги населенню 

Скористувалися правом на пільгу по 

ЖКП  - 23712 осіб, профінансовано 

на суму 22611,899 тис. грн.  

Одержали  компенсацію за 

скраплений газ та тверде паливо – 93 

особи на суму 108 532,90 грн.  

Виплата відшкодувань витрат на 

поховання учасників бойових дії і 

інвалідів війни – підготовлено та 

відправлено на виплату 15 справ на 

суму 24 496,78 грн. 

На обліку в ЄДАРП станом на 01.01.2017р. – 

29724 пільговиків 

Виплата разової грошової допомоги 

до Дня Перемоги  для 2821 осіб на 

суму 2 049 585 грн. 

У 2016 році було призначено 
субсидію на відшкодування витрат 
по житлово-комунальним послугам 

за новим порядком 19 020 осіб 
(профінансовано на суму 84,1 

млн.грн.) 
 



Соціальний захист інвалідів, ветеранів війни та 

праці, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи  

Інваліди 
Другої світової 

війни  
17 чол. 

Учасники 
АТО  

12 чол. 

Забезпечення санаторно-курортними путівками в санаторно-курортних закладах  
150 осіб 

Інваліди 
загального 

захворювання  
та з дитинства  

68 чол. 

Учасники 
бойових 
дій 8 чол. 

Члени 
сімей 

померлих  
4 чол. 

Учасники 
Другої світової 

війни  
4 чол. 

Постраждалих від Чорнобильської катастрофи 37 осіб. 



 

 



Групові заходи  

з дітьми та молоддю  



Кількість наданих у 2016 році будівельних паспортів на забудову 

земельних ділянок, висновків про погодження землевпорядної 

документації в порівнянні з 2015 роком 

Будівельні паспорти Висновки про погодження 

землевпорядної документації 

211 

140 

140 

290 



Кількість наданих у 2016 році паспортів прив'язки тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності, містобудівних 

умов та обмежень забудови земельних ділянок в порівнянні з 2015 

роком 

Паспорти прив'язки 

 
Містобудівні умови та обмеження 

 

 

44 

82 
31 

22 



Капітальний ремонт фасадів районного 

Будинку культури 



Детальні плани 



  

Фінансування 

План, тис.грн.. 

• 41354,7 

Факт, тис.грн.. 

• 40701,2 

% від плану 

• 98,42  



Вартість 1 л/д за 
медикаментами  

Вартість 1 л/д за 
харчуванням 

Вартість 1 
амбулаторного 

відвідування 

22,02 21,90 2,94 

Вартість на 1 хворого 
пільгового 

контингенту  

3613,10 



Позабюджетні кошти – 
1038,1 тис. грн. 

Медичні платні 
послуги –  

806,6 тис.грн. 

Оренда та 
реалізація 

брухту  

– 12,5 тис.грн. 

Гуманітарна 
допомога  

-  215,5 тис.грн. 





  
 
 
 
- поточний ремонт системи опалення і внутрішніх приміщень 
стаціонарного відділення  - 49624,80 грн. 
- поточний ремонт внутрішніх приміщень будівлі поліклінічного 
відділення  - 48774,00 грн.  
 - поточний ремонт покрівлі поліклінічного відділення  - 38515,00 грн. 
 - поточний ремонт навісу над вхідними дверима та водостічної 
системи в будівлі стаціонарного відділення – 32215,00 грн. 
 - поточний ремонт системи вентиляції в приміщенні  
рентгенологічного кабінету стаціонарного відділення  –  13782,00 грн. 
 - поточний ремонт системи вентиляції в приміщенні  
рентгенологічного кабінету поліклінічного відділення –  51714,00 грн. 
 
- капітальний ремонт прибудови анестезіологічного відділення - 
195367,68 грн.  
 - капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем 
електропостачання і теплопостачання та внутрішніх приміщень 
стаціонарного відділення – 974344,00 грн. 
 - капітальний ремонт системи опалення, теплового пункту, 
внутрішніх електричних мереж та внутрішніх приміщень, заміна вікон 
на енергозберігаючі та утеплення будівлі В-1  -   1346955,60 грн. 
 

 
 
 
 











Система надання 

адміністративних послуг 



Загін територіальної оборони 

Дергачівського району  









Аналіз питань, які порушені у зверненнях, що 

надійшли до районної державної адміністрації у 

2016 році 




