Звіт
голови Барвінківської районної державної адміністрації Харківської
області про підсумки діяльності органу виконавчої влади за 2016 рік
Районна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з
органами місцевого самоврядування в 2016 році спрямовували свої зусилля на
розвиток Барвінківського району. Здійснювались заходи щодо підвищення
рівня добробуту населення за рахунок збільшення середньомісячної заробітної
плати,
зменшення рівня безробіття,
створення нових робочих місць,
недопущення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій та інших
соціальних допомог, залучення інвестицій в розвиток економіки, сприяння в
роботі агропромислового комплексу району, покращення діяльності
гуманітарної сфери та створення сприятливих умов для підприємницької
діяльності.
Завдяки злагодженій роботі усіх підрозділів районної державної
адміністрації, районної ради та депутатського корпусу, завдяки взаємодії з
усіма органами місцевого самоврядування була досягнута ціль – підвищення
рівня життя населення на основі збалансованого розвитку економіки району.
Метою даного звіту є підведення підсумків за 2016 рік. Поряд з цим не
все вдалося здійснити. Проводячи детальний аналіз ситуації що склалася, ми
визначаємо основні напрями дій районної державної адміністрації на поточний
рік.
А тепер більш детально про те, що відбувалося у галузях економіки,
соціальній та гуманітарних сферах району протягом 2016 року.
Спочатку зупинимося на провідній галузі району - сільському
господарстві.
Виробництво валової продукції сільського господарства за 2016 рік
становить 102,4 % до 2015 року та 102,1 % до плану. Валове виробництво
продукції рослинництва становить 110,4 %, тваринництва – 72,4 % до минулого
року.
У рослинництві проводилася робота по забезпеченню своєчасного і
якісного проведення комплексу сільськогосподарських робіт, забезпечення
стабілізації галузі та нарощування виробництва продукції. Спостерігається
позитивна динаміка зростання валового збору зернових культур. Незважаючи
на зменшення посівних площ на 15 %, господарствами району отримано
врожай зернових та зернобобових культур в обсязі 138,7 тис.тон, що на 10,5 %
більше ніж у минулому році та на 11,1 % більше прогнозованих показників.
Отримано валовий збір озимої пшениці в обсязі 121,8 тис. тон, що на 8,5
% більше ніж у минулому році. Середня урожайність даної культури склала
53,3 ц/га. Майже половина зібраного зерна – продовольче.
Виробництво соняшнику у 2016 році склало 62,7 тис. тонн, що
становить 144 % до запланованих показників та 139,0 % до 2015 року. Середня
урожайність соняшнику склала 27,6 ц/га.
Під урожай наступного року аграріями району посіяно озиму пшеницю
на площі 19,9 тис. га. Озимий клин зменшено на 2,8 тис. га.
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В галузі тваринництва спостерігається наступна тенденція. У 2016 році
СТОВ АФ «Барвінківська» взагалі ліквідувала тваринницьку галузь, внаслідок
чого виробництво молока по сільськогосподарським підприємствам
зменшилося на 55,3 % і становить 1049,1 тонн, що на 56,1 % менше
прогнозованого показника. Надій молока на 1 корову молочного напрямку, що
була в наявності на початок року склав 3311 кг і зменшився на 891 кг до
минулого року, або на 21,2 %.
Виробництво м’яса склало 895,2 тонн, що на 14,4 % менше ніж у 2015
році та на 20,0 % менше запланованих показників. Порівняно з минулим роком
зменшилася реалізація м'яса у живій вазі на 20 % і склала 718,7 тонни.
Протягом минулого року відбулося зменшення поголів’я ВРХ на 58 % і
складає 512 голів, поголів’я корів – на 63 % і становить 233 голови. Проте,
збільшилося поголів’я корів м’ясного напрямку продуктивності на 30 % до
початку року і становить 128 голів. Збільшено на 5 % до минулого року
поголів’я свиней і налічує 4315 голів.
Станом на 01 січня 2017 року вівцепоголів’я в районі відсутнє.
З метою оновлення та переоснащення технологічного обладнання
агроформуваннями району протягом року придбано 11 одиниць
сільськогосподарської техніки на суму 61,9 млн. грн. Це надасть можливість
підвищити продуктивність праці та зекономити паливно-мастильні матеріали.
Не залишалося поза увагою питання розрахунків за оренду земельних
часток (паїв). Загальний розмір орендної плати на 2016 рік становив 66,76
млн.грн. і порівняно з минулим роком збільшено на 43,6 %. З орендодавцями
землі агроформування розрахувалися на 100,1 % до загального розміру
орендної плати, з них 99 % виплачено грошима. Найпершими повністю
розрахувалися з орендодавцями землі ПОСП «Мрія», ТОВ «Павлівське-2» та
Ф/Г «Несміян». Середній розмір орендної плати по району складає 1562 грн. за
1 га, що на 525 грн. більше ніж у 2015 році та на 7 грн. більше
середньообласного показника. Найбільша вартість виплати за 1 га орендованої
землі в наступних господарствах: ТОВ «Павлівське-2» - 2099 грн., Ф/Г
«Несміян» - 1959 грн., ПОСП «Мрія» - 1949 грн., Ф/Г «Сергієнко» - 1934 грн.
Найменше за 1 га орендованої землі виплачують Ф/Г «Іраїда» - 1272 грн., СТОВ
«Гаврилюк» - 1250 грн., СТОВ «Злагода» - 1240 грн.
Робота промислової галузі району характеризується наступним. У
структурі реалізації промислової продукції району 97,2 % становить продукція
харчової промисловості. За рік борошномельним підприємством ТОВ
«Комбінат хлібопродуктів – Барвінкове» реалізовано продукції на суму 114,8
млн.грн., що становить 178,7 % до обсягів 2015 року.
ПуАТ "Гусарівський ГЗК" реалізовано продукції на суму 3,2 млн.грн., що
становить 164,9 % до 2015 року. Зростання обсягів відбулося за рахунок
збільшення майже у 1,5 рази реалізації покриття ливарного протипригарного.
Перевезення пасажирів виконують 3 фізичні осіби-підприємці та 3
автотранспортних підприємства Харківської та Донецької областей;
здійснюється 19 маршрутів автобусного сполучення загального користування, а
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саме: 8 обласних, 4 міжобласних, 3 районних та 4 по місту. Обсяги
пасажирських перевезень автомобільним транспортом у 2016 році зменшилися на
35,3 % та склали 361,3 тис. пасажирів. Пасажирообіг при цьому зменшився на 18,1
% і склав 13,9 млн. пас.км. Основними причинами зменшення пасажирських
перевезень є здійснення пасажироперевезень перевізником
із м. Ізюм,
підвищення вартості квитків та низький рівень доходів населення.
Поряд з цим, забезпечуються потреби населення та господарського
комплексу району у послугах з перевезення вантажів автомобільним
транспортом, загальний обсяг яких склав 20,6 тис. тонн і порівняно з минулим
роком збільшився на 37,3 %.
Послуги зв'язку в районі надаються Харківською філією ПАТ
"Укртелеком" та відділеннями державного підприємства поштового зв'язку
"Укрпошта", яких на сьогодні в районі налічується 15 стаціонарних та 2
пересувних, функціонування яких є особливо актуальними для мешканців
віддалених сільських населених пунктів.
Протягом 2016 року було забезпечено подальший розвиток споживчого
ринку Барвінківського району - галузей торгівлі, громадського харчування та
побутового обслуговування населення. Здійснювалося відкриття об’єктів
торгівлі та сфери послуг, відповідно створювалися робочі місця. На даний час
мережа представлена 223 стаціонарними об'єктами торгівлі, 48 підприємствами
громадського харчування (з урахуванням їдалень загальноосвітніх навчальних
закладів, ДНЗ та сільгоспформувань) та 151 суб'єктом підприємницької
діяльності, що надають побутові та інші послуги. Також на території району діє
приватне підприємство "Барвінківський ринок".
Завдяки безперебійному функціонуванню усіх цих об'єктів темп обороту
роздрібної торгівлі по району за січень - вересень 2016 року склав 89,7 % і
становить 202,4 млн.грн. Основними причинами такого зменшення є зниження
купівельної спроможності населення через зміни у структурі витрат населення
(значне підвищення вартості житлово-комунальних послуг та енергоносіїв),
девальвації гривни та рівня інфляції.
Як і раніше вирішальну роль у подальшому розвитку економіки району
відіграє інвестиційна діяльність. Головним джерелом залучення інвестицій
залишаються власні, залучені та запозичені кошти. Вцілому за 9 місяців 2016
року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування
вкладено 64,9 млн. грн. капітальних інвестицій, що у 2,4 рази більше обсягів
січня – вересня 2015 року і у розрахунку на одну особу становить 2859 грн.
Визначальним для району залишається агропромисловий комплекс у
напрямку залучення іноземних інвестицій. Значні обсяги прямих інвестицій
підприємства району мають з двох країн світу – Кіпру та Нідерландів (ТОВ АФ
«Подолівська», СТОВ АФ «Барвінківська», ТОВ «Барвінкове-Агро»). Також
підприємства району мають інвестиції з Польщі (СТОВ «Роль-Поль») та Данії
(ТОВ АФ «Лан»). Станом на 1 жовтня 2016 року обсяг прямих іноземних
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інвестицій в Барвінківський район становив 707,9 тис. дол., що на 1,4 % менше до
початку року і в розрахунку на душу населення складає 31,4 дол.
Важливим джерелом надходження ресурсів інноваційного характеру є
міжнародна технічна допомога. В рамках третьої фази спільного проекту
Європейського Союзу та Організації Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток
орієнтований на громаду» протягом 2016 року в районі реалізовані 3
мікропроекти, в рамках яких замінено систему опалення у ІІ-Іванівській ЗОШ ІІІІ ступенів (загальна сума – 272,112 тис. грн., з яких 108,974 тис. грн. – кошти
міжнародної організації), замінено 58 вікон і двоє дверей на енергозберігаючі у
2-х загальноосвітніх навчальних закладах району (у Мечебилівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів на суму 164,359 тис. грн., з яких - 101,345 тис. грн. – кошти
міжнародної організації та І-Іванівській ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 220,00 тис.
грн., з яких - 125,00 тис. грн. – кошти міжнародної організації).
За кошти Міжнародної організації з міграції в Україні за підтримки
Європейського союзу, всебічної стабілізаційної підтримки внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) та постраждалого населення в Україні, у
Барвінківському Будинку творчості дітей і юнацтва на загальну суму 25 тис.
євро проведено поточний ремонт двох туалетів,
сцени, здійснено
електрозабезпечення глядацької зали, замінено 44 вікна (220,00 м2) і 6 дверей
(25 м2) на енергозберігаючі, встановлено пандус; на зміцнення матеріальнотехнічної бази залучено 7,0 тис. євро. В Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
на загальну суму 10,00 тис. доларів проведено заміну 27 вікон (147,5 м2) на
енергозберігаючі.
З метою продовження системної роботи щодо залучення пріоритетних
для району проектів у рамках міжнародної технічної допомоги як важливого
джерела вирішення завдань соціально-економічного розвитку району,
Барвінківською районною державною адміністрацією направленні 37 проектні
пропозиції в рамках залучення міжнародної технічної допомоги та 16 анкет для
участі у проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» по
таких напрямках як енергозбереження та підвищення енергоефективності в
закладах культури, освіти, охорони здоров’я, відновлення вуличного
освітлення, водопостачання та водовідведення.
Реформування
галузі
житлово-комунального
господарства
Барвінківського району здійснювалося упродовж року за рахунок поліпшення
якості житлово-комунальних послуг.
З метою поліпшення умов забезпечення населення житлом, протягом
звітного періоду на Барвінківщині введено в експлуатацію 3 будинки загальною
площею 330 м2.
Районною державною адміністрацією проводилася координаційна робота
з підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2016/2017 років. Забезпечена
підготовка господарського комплексу, об’єктів соціальної сфери до
безперебійного проходження опалювального сезону. Вжиті заходи дозволили
розпочати опалювальний сезон у оптимальні строки.
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Завершені роботи по будівництву свердловини №5 на центральному
водозаборі міста, їх вартість склала 2641,51 тис.грн. Також завершено роботи,
які були розпочаті у 2013 році, з реконструкції водогону в місті Барвінкове
(введено 1600 м водомережі), обсяг фінансування в 2016 році склав 900
тис.грн. (загальна вартість цих робіт 1493,7 тис.грн.).
Протягом року, що минув, вживалися заходи по забезпеченню
розрахунків в повному обсязі споживачів району з постачальниками
енергоносіїв. Так, розрахунки за енергоносії у 2016 році склали: за теплову
енергію – 106 % до нарахованих сум, електроенергію – 101 % і природний газ –
103 %.
Забезпечено належний рівень розрахунків споживачів за надані житловокомунальні послуги населенню. Так, рівень сплати населенням району склав
102,5%, проти 92,2% по області. При цьому рівень розрахунків за послуги
теплопостачання склав 111,5 %, за послуги водопостачання та водовідведення –
191,0 %, газопостачання – 100,1 %.
Проведенно заміну систем опалення в будинку № 4 по вул. Центральна
(39,0 тис.грн.), капітальний ремонт дахів багатоквартирних будинків по вул.
Соборній № 18 та № 27 на суму 744,9 тис.грн., вуличного освітлення міста
Барвінкове на суму 98,0 тис.грн. та здійснено фінансову підтримку КП
«Благоустрій» в сумі 589,6 тис.грн.
За кошти міського бюджету проведено поточний ремонт вулиць
Б.Хмельницького, Центральна (Леніна), Освіти (50 років Радянської України),
О.Навродського (Куйбишева), І.Плиса (Свердлова), І.Величка (Р.Люксембург),
Незалежності (Котовського), Соборна (Червонозаводська) – на загальну суму
1175,6 тис.грн. та придбано шлак (99,6 тис.грн.) на ремонт доріг вулиць
Штирова, І.Плиса (Свердлова). 80,4 тис.грн. витрачено на обслуговування доріг
міста.
Але, викликає незадоволення робота міськвиконкому (Бало О.О.) щодо
освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів на соціально-економічний розвитк окремих територій по
Барвінківському району на капітальний ремонт відрізку дороги по вул.
Центральна від №39 до №35 (Леніна) в м. Барвінкове 1 млн. 166,1 тис.грн.
(689,1 тис.грн. – кошти державного бюджету та 477 тис.грн. – кошти місцевого
бюджету).
Кошти не освоєні та повернуті в державний бюджет в сумі 689,1 тис.
грн. та в місцевий бюджет в сумі 477 тис. грн.
У 2016 році практично всіма сільськими радами було вжито дієвих
заходів щодо забезпечення освітлення вулиць. У поточному році планується
продовжити цю роботу по 3 селам в Іванівській Другій та Іванівській сільських
радах, а також 2 населені пункти в Гаврилівській сільській раді.
Районною державною адміністрацією було направлено до Харківської
обласної державної адміністрації 15 проектів на загальну суму 38,65 млн.грн.
по об’єктам житлово-комунального господарства та соціальної сфери, що
можуть реалізовуватися за рахунок коштів Харківського обласного бюджету у
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2017 році по таких напрямках як ремонт доріг, вуличне освітлення,
водопостачання та водовідведення.
Розвиток малого підприємництва у сучасних умовах є одним із
ефективних шляхів вирішення соціально-економічних проблем територій. Так,
у районі здійснювали діяльність 85 малих підприємства, що складає 89,5 % від
загальної кількості підприємств району. 44,5 % від загального обсягу
реалізованої продукції (товарів, послуг) належить малим підприємствам.
Проводилася робота щодо залучення незайнятого населення до
підприємницької діяльності. Протягом року надано консультацій з організації
та провадження підприємницької діяльності 79 особам. За 2016 рік 7 осіб із
числа безробітних отримали одноразову допомогу для започаткування власної
справи в сумі 92,3 тис.грн., з них 2 особи із числа учасників АТО (дані
районного центру зайнятості).
Відбувається подальший розвиток інфраструктури підтримки малого
підприємництва. Для більш зручного і оперативного отримання послуг
юридичними, фізичними особами-підприємцями та громадянами, з метою
максимального спрощення організації та технології їх надання в районі
створено та діє центр надання адміністративних послуг, який поєднано з
дозвільним центром. Реформування системи надання адміністративних послуг
є однією із найважливіших складових поліпшення соціально-економічного
середовища, дерегуляції, а також створення сприятливого бізнес-клімату.
У рамках виконання реформи з децентралізації влади та передачі функцій
Мінюсту на місцевий рівень, в березні 2016 року набули повноважень з
державної реєстрації прав на нерухомість та бізнес та розпочали надання цих
адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг. З
липня 2016 року через ЦНАП розпочато надання адмінпослуги Мінюсту з
державної реєстрації громадських об’єднань.
У сфері зайнятості населення реалізувалися заходи діючої Програми
зайнятості населення Барвінківського району.
Виконано на 110,5 % річне завдання Програми з працевлаштування
незайнятого населення, працевлаштовано 840 чоловік (СТОВ АФ
«Барвінківська» - 66 чол., ТОВ АФ «Подолівська» - 58 чол., ДП «Хлібна база №
85» - 32 чол., СТОВ «Роль-Поль» - 30 чол., Гаврилівська сільська рада – 20 чол.,
КП «Благоустрій» - 19 чол., ТОВ АФ «Лан» - 18 чол. та ін.) (дані районного
центру зайнятості).
Проводилася робота щодо розширення сфери застосування тимчасової
зайнятості населення шляхом організації та проведення оплачуваних
громадських та інших робіт тимчасового характеру. За минулий рік 600
безробітних взяло участь у цих роботах, що становить 120,0 % до завдання
Програми.
Проводилася робота по сприянню професійній підготовці, перепідготовці
та підвищенню кваліфікації безробітних і за минулий рік 299 осіб було
направлена на професійне навчання (107,9 % річного завдання). Проходили
професійне навчання в Харківському центрі професійно-технічної освіти
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державної служби зайнятості, а також безпосередньо на підприємствах –
ТОВ АФ «Лан», СТОВ «Роль-Поль», ПОСП «Мрія», ФГ «Скарбниця», ФГ
«Сергієнко», ТОВ АФ «Юг-М» та ін.
Але, поряд з цим зафіксовано незначне підвищення рівня зареєстрованого
безробіття, який з 4,66 % на початку 2016 року зріс до 4,85 % за станом на
01.01.2017. Основною причиною є незначне збільшення безробітних у
порівнянні з початком року 2016 року на 19 осіб за рахунок перебування на
обліку демобілізованих зі Збройних сил (44 особи) та у зв’язку з ліквідацією
молочно-товарної ферми СТОВ АФ «Барвінківська» (30 чоловік) та інших
сезонних працівників.
Збільшення розміру оплати праці є одним із основних завдань щодо
підвищення рівня життя населення. В результаті проведеної роботи в районі
спостерігалася тенденція підвищення рівня доходів населення. За 9 місяців
2016 року заробітна плата склала 3381 грн., що на 29,3 % більше ніж у 2015 році
та на 9,1 % більше планового показника. Значно вище рівня середньої заробітної
плати по району зафіксовано в галузі сільського господарства – 4455 грн. (на 31,7
% більше). Найвищий рівень заробітної плати у наступних підприємств: ПОСП
«Мрія» - 8464 грн., ТОВ АФ «Подолівська» - 6481 грн., СТОВ АФ
«Барвінківська» - 5544 грн., Ф/Г «Несміян» - 5127 грн., Ф/Г «Сергієнко» - 4612
грн. Дуже низький рівень заробітної плати у Ф/Г «Колос» - 1217 грн., Ф/Г
«Скарбниця» - 1283 грн., Ф/Г «Андрієнко» - 1542 грн., Ф/Г «Кубань» - 1625 грн.,
ТОВ «Агро Шанс» - 1707 грн., ПОСП «Рубас» - 1756 грн., ТОВ «Дмитрівка» 1775 грн., СВК «Новомиколаївський» - 1867 грн.
На початок 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати по
підприємствах району відсутня.
Працівники бюджетних установ району заробітну плата протягом року
отримували своєчасно.
За рік, що минув, виплати пенсій та допомог проводилися стабільно.
Середній розмір пенсій по району склав 1897,46 грн. і збільшився по
відношенню до початку року на 8,0 %.
Борг по страховим внескам до Пенсійного фонду України станом на
01.01.2017 відсутній.
На виконання заходів Програми соціального захисту населення
Барвінківського району особлива увага була приділена вирішенню питань щодо
підтримки найбільш вразливих категорій громадян. Протягом 2016 року
державну соціальну допомогу в розмірі 40,2 млн.грн. отримали 2264 сімей.
Шляхом надання субсидій зменшено платежі за житлово-комунальні послуги
6286 сім'ям району на суму 38,5 млн. грн., на тверде паливо та скраплений газ
1674 сім'ям на суму 4,4 млн.грн.
Профінансовано пільги на житлово-комунальні послуги в сумі 4,4
млн.грн., на тверде паливо та скраплений газ в сумі 742,6 тис.грн. На пільгове
перевезення громадян в міському та приміському транспорті профінансовано
211,1 тис.грн.
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Проведено виплати до 5 Травня 996 особам в сумі 831,1 тис.грн.
Оздоровлено 10 ветеранів війни, 11 осіб, що постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС та 45 інвалідів загального захворювання.
На підтримку громадських організацій та на проведення заходів за їх
участю профінансовано 185,9 тис.грн.
Робота районної державної адміністрації протягом минулого року була
спрямована на виконання державних, регіональних та районних програм
стосовно підтримки дітей та молоді.
На належному рівні була організована робота по оздоровленню та
відпочинку дітей влітку і, як результат, 92 % від загальної кількості дітей
шкільного віку (без урахування учнів 9-х та 11-х класів, які у зв’язку з
державною підсумковою атестацією та зовнішнім незалежним оцінюванням не
оздоровлювалися) були охоплені цими послугами.
В районі функціонувало 17 пришкільних таборів та районний заклад
оздоровлення та відпочинку дітей "Барвінок", де організованими послугами
оздоровлення та відпочинку було охоплено 1446 дітей.
Не залишилися поза увагою і діти соціально незахищених категорій і 96 %
таких дітей відпочили та оздоровилися протягом всієї кампанії.
На організацію роботи закладів відпочинку (пришкільні заклади)
використано з бюджетів різних рівнів 1005,85 тис.грн., на закупівлю путівок до
закладу «Барвінок» з районного, міського та сільських бюджетів використано
237,0 тис.грн.
В оздоровчих та санаторно-курортних закладах Харківської області та за її
межами оздоровлено 205 дітей, з них - 117 дітей оздоровлено в закладах області
та 88 дітей поза межами області, а саме: 12 дітей в санаторії «Ялинка»
Зміївського району; 16 дітей в закладі оздоровлення та відпочинку «Зелена
гірка» Зміївського району; 14 дітей в закладі оздоровлення та відпочинку «Біле
озеро» Зміївського району; 14 дітей в закладі оздоровлення та відпочинку
«Золотий колос» Нововодолазького району; 15 дітей в закладі оздоровлення та
відпочинку «Лісовичок» Сахновщинського району; 22 дитини з закладі
оздоровлення та відпочинку «Орлятко» Борівського району; 24 дитини в
закладі оздоровлення та відпочинку «Олімпія» Балаклійського району; 35 дитей
в закладі санаторного типу «Таврія» Херсонської області; 9 дітей в закладі
оздоровлення та відпочинку «Динамо» Львівської області; 10 дітей в закладі
оздоровлення та відпочинку «Гвоздика» Запорізької області; 8 дітей в закладі
санаторного типу «Патрія» Одеської області; 11 дітей в закладі оздоровлення та
відпочинку «Перлина Чорномор’я» Одеської області; 11 дітей в Українському
Дитячому Центрі «Молода Гвардія» м. Одеса, 4 дитини в Міжнародному
дитячому Центрі «Артек», Пуща Водиця, м. Київ. Всього використано коштів
670,0 тис.грн.
Актуальним залишається питання соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. Не залишилося поза увагою
питання створення прийомних сімей та будинків сімейного типу, усиновлення
дітей. На сьогодні в районі діє 9 прийомних сімей (Єремей, Сердюченко,
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Зіньківської, Правицьких, Бережних, Бутко, Джежері, Решетняк, Морозової), де
проживає 22 дитини та 2 дитячих будинки сімейного типу родин Мітченко та
Шульги, в яких виховується 9 дітей незахищеної категорії.
У сфері охорони здоров'я району робота була спрямована на
забезпечення якісної та доступної медичної допомоги, зміцнення матеріальнотехнічної бази закладів та покращення кадрового забезпечення.
На даний час в районі діє відділення екстреної медичної допомоги центру
екстреної медичної допомоги обласної клінічної лікарні. Також в районі
функціонують центральна районна лікарня, комунальний заклад «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» та обласна психіатрична лікарня.
Залишається не вирішеним питання забезпеченості закладів охорони
здоров’я лікарями. На сьогодні цей показник становить лише 53,1 %. З них,
рівень забезпечення по районній лікарні складає 40,7 %, центру первинної
медико-санітарної допомоги – 81,1 %.
Протягом 2016 року за медичною допомогою до Центру звернулося
25063 особи. Проведені цільові профілактичні огляди серед населення з
раннього виявлення гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, туберкульозу
легень, онкозахворювань. Проводився диспансерний огляд учасників АТО. Із
115 учасників оглянуто 101 чол. (87,8 %).
За рахунок коштів субвенції сільських рад (633,6 тис.грн.) та залучених
позабюджетних коштів виконані поточні ремонти в амбулаторіях загальної
практики сімейної медицини та фельдшерських пунктах, здійснено заміну
віконних блоків та дверей на енергозберігаючі.
Проведені поточні ремонти в поліклінічному відділенні та у відділеннях
стаціонару.
За рік, що минув, робота районної державної адміністрації у галузі освіти
була спрямована на подальший розвиток середньої освіти та дошкільного
виховання. Велась робота щодо забезпечення рівного доступу до сучасної якісної
освіти дітей, які мешкають у місті та селах району.
Сьогодні у районі функціонує 17 загальноосвітніх навчальних закладів
(12 загальноосвітніх шкіл та 5 навчально-виховних комплексів), де здобувають
базову та повну загальну середню освіту 2115 учнів.
Діють 12 дошкільних навчальних закладів та 6 дошкільних групи в складі
навчально-виховних комплексів. Суспільною дошкільною освітою охоплено
633 дитини.
У районі функціонує два позашкільних навчальних заклади:
Барвінківський Будинок творчості дітей та юнацтва та Барвінківська дитячоюнацька спортивна школа. У гуртках позашкільних закладів району
виховується 1100 учнів, або 52 % від загальної кількості учнів навчальних
закладів району. У Барвінківському навчально-виробничому комбінаті
набувають спеціальність водія 133 учні із п’яти шкіл району.
У загальноосвітніх навчальних закладах району учнями використовується
255 комп'ютерів (27 комп'ютерних класи) та 29 комп'ютерів використовується в
управлінській діяльності. Поряд з цим, всі школи району та Барвінківський
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Будинок творчості дітей та юнацтва підключені до мережі Інтернет за
сучасними технологіями. Середній показник навантаження на 1 комп’ютер по
району складає 10 учнів (по області – 23 учні).
Вирішене питання підвозу учнів та вчителів до навчальних закладів.
Організованим підвозом користуються 570 учасників навчально-виховного
процесу (475 учнів та 95 вчителів), який здійснюється із 43 населених пунктів
до 14 загальноосвітніх навчальних закладів та у зворотному напрямку 11
шкільними автобусами.
З метою підготовки навчальних закладів району до навчального року з
державного, обласного, районного і місцевих бюджетів залучено 10 386,5 тис.
грн., а саме:
- з державного бюджету – 905,0 тис.грн. (заміна вікон і дверей на
енергозберігаючі по Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 418,5 тис. грн.;
придбання 38 компютерів для чотирьох загальноосвініх шкіл на загальну суму
486,5 тис. грн.);
- з обласного бюджету - 2 370, тис.грн. (придбання шкільного автобусу –
1 400,0 тис.грн.; капітальний ремонт покрівлі І-Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів –
450,0 тис.грн.; капітальний ремонт покрівлі Барвінківського будинку творчості
дітей та юнацтва – 520,0 тис.грн.);
- з районного та місцевих бюджетів – 7 111,5 тис.грн., а саме:
- на організацію харчування і відпочинку учнів влітку 2016 року у 17
пришкільних закладах відпочинку з денним перебуванням – 1 005,85 тис.грн.
(районний бюджет – 419,05 тис.грн., з бюджетів сільських рад – 586,8
тис.грн.);
- на придбання шкільного автобусу – 1 400,0 тис.грн.;
- по Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1: капітальний ремонт
приміщень будівлі – 519,24 тис.грн.; поточний ремонт - 448,88 тис.грн.;
поточний ремонт відкосів вікон – 35,0 тис.грн.; придбання лінолеуму і посуду
– 45,0 тис.грн.; придбано технологічне обладнання на суму 81,0 тис.грн. (3
витяжні острівні шафи з їх складовими, бойлер, 2 виробничі столи, 2
електроплити та 2 виробничі мийки);
- на капітальний ремонт покрівлі Барвінківського Будинку творчості
дітей та юнацтва – 142,7 тис.грн.; поточний ремонт фасаду будівлі і
центрального входу, системи опалення - 297,3 тис.грн.;
- на капітальний ремонт покрівлі І-Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів –
335,0 тис.грн.; заміна вікон і дверей на енергозберігаючі – 98,2 тис. грн.;
поточний ремонт спортивного залу - 239,3 тис.грн.;
- заміна вікон і дверей на енергозберігаючі у Мечебилівській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів – 58,01 тис. грн.;
- капітальний ремонт системи теплопостачання ІІ-Іванівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 146,14 тис. грн.;
- заміна вікон на енергозберігаючі в актовій і спортивній залі
Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – 124,0 тис.грн.; заміна кахелю в фойє
на першому поверсі – 75,61 тис.грн.; придбання стільців для актової зали – 70,0
тис.грн.; придбано мультимедійне і музичне обладнання – 49,0 тис. грн.;
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- поточний ремонт покрівлі Новомиколаївського НВК на суму 199,5
тис.грн.;
- поточний ремонт шкільної їдальні Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№2 - 199,9 тис.грн.; поточний ремонт спортивного залу - 253,9 тис.грн. та
фасаду школи - 99,0 тис.грн.; придбання телевізора - 11,0 тис.грн.; придбано
технологічне обладнання на суму 37,0 тис.грн. (електроплита, острівна
витяжна шафа та сітка на вікна спортивної зали);
- придбання тротуарної плитки та її укладання для Гаврилівського НВК
– 162,0 тис.грн.; придбання меблів – 43,0 тис. грн.; придбання баскетбольних
щитів для спортивної зали – 15,0 тис.грн.;
- придбання кахелю і його укладання по Барвінківській ЗОШ І-ІІ
ступенів №4 – 77,0 тис.грн.;
- придбання електроплити для Великокомишуваської ЗОШ І-ІІІ
ступенів – 8,5 тис. грн.;
- за кошти польського представництва в Харківській області замінено 21
вікно на енергозберігаючі у Гусарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 26,0 тис.грн.;
придбано проектор і ноутбук, 28 учнівських столів і 56 учнівських стільців, а
також придбано меблі для шкільної їдальні за кошти сільської ради
(20,0 тис.грн.);
- придбано спортивне обладнання для Барвінківської ДЮСШ – 30,0 тис. грн.;
- на підключення Пригожівської ЗОШ І-ІІ ступенів до швидкісної мережі
Інтернет використано 4,0 тис.грн.
А також на придбання комп’ютерного класу, мультимедійного обладнання
і ноутбуків для п’яти загальноосвітніх закладів району використано
140,1 тис.грн.; на придбання енергозберігаючих вікон і дверей для семи шкіл
району – 167,3 тис.грн.; співфінансування міні-проектів «Разом в майбутнє» 309,2 тис.грн. (Гаврилівський НВК – 45,5 тис.грн., Барвінківська ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 – 100,0 тис.грн., Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 100,0
тис.грн., Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – 63,7 тис.грн.); придбання
підручників для учнів 4 і 7 класів – 69,9 тис.грн.
За рахунок позабюджетних коштів виконано поточні ремонти класних
кімнат, приміщень закладів освіти, спортзалів, спортивних майданчиків.
У галузі культури одним із пріоритетних напрямків було спрямування
роботи на відродження духовних цінностей українського народу, захист і
примноження його культурних здобутків, збереження існуючої мережі закладів
культури, прийняття участі митців району у традиційних фестивалях та
конкурсах.
На поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури району
використано 2530,1 тис.грн. (2299,9 тис.грн. – бюджетні кошти, 230,2 тис.грн. –
позабюджетні кошти). За рахунок цих коштів було проведено поточні ремонти
закладів культури на загальну суму 2047,3 тис.грн. (ремонт фасаду та
приміщення Районного будинку культури – 357,7 тис.грн., ремонт даху, фасаду
та виконано внутрішні роботи Новомиколаївського СБК – 729,9 тис.грн., на
ремонт даху, східців та майданчика Великокомишуваського СБК – 498,3
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тис.грн., поточний ремонт Африканівського СБК – 192,0 тис.грн., ремонт
фасаду, вікон, дверей, східців Мечебилівського СБК – 59,0 тис.грн., поточний
ремонт Богодарівського СБК – 50,0 тис.грн. та ін.) та придбано музичні
інструменти, апаратуру, костюми та обладнання на загальну суму 418,7 тис.грн.
(для Районного будинку культури – на 249,5 тис.грн., Барвінківської ДМШ – на
36,2 тис.грн., Великокомишуваського СБК – 10,4 тис.грн., Новомиколаївського
СБК – 20,0 тис.грн., Африканівського СБК – на 76,0 тис.грн. та ін.), а також
виконано ремонт системи опалення краєзнавчого музею на суму 64,1 тис.грн.
За рік, що минув, бібліотечні фонди поповнилися 2028 примірниками на
суму 65,1 тис.грн. Це книги передані з Харківської обласної універсальної
наукової бібліотеки. Загалом в районі діє централізована бібліотечна система, яка
нараховує 319,3 тисяч книг.
Читачі бібліотек за минулий рік прийняли участь в обласних конкурсах та
виставках; у Всеукраїнському конкурсі «Кращий читач України-2016».
З метою поліпшення естетичного виховання в районі забезпечується
стабільна робота двох музичних шкіл, вихованці яких приймають участь у
всеукраїнських та обласних фестивалях і конкурсах.
Подальший розвиток масової фізичної культури та дитячо-юнацького
спорту району був забезпечений завдяки збереженню діючої мережі закладів та
покращенню їх матеріально-технічної бази.
Протягом звітного року збірні команди району брали участь у обласних
змаганнях з різних видів спорту, Всеукраїнських змаганнях з важкої атлетики
(м. Скадовськ) та Всеукраїнській Спартакіаді серед державних службовців (м.
Ужгород).
В рамках відзначення загальнодержавних свят відбувалися традиційні
фізкультурно-оздоровчі заходи серед різних верств населення - турніри з
футболу, стріт-болу, шахів, настільного тенісу, волейболу, змагання з
велосипедного спорту.
У 2016 році проведений Чемпіонат району з футболу, в якому взяли
участь 8 команд району. Це команди Гусарівської, Григорівської,
Гаврилівської, Іванівської Другої, Новомиколаївської сільських рад,
Барвінківської міської ради та районна команда «Колос». На жаль, не
приймали участь у Чемпіонаті району з футболу команди наступних сільських
рад: Богодарівської, Іллічівської, Подолівської, Іванівської, Грушуваської та
Мечебилівської.
До початку нового навчального року в усіх навчальних закладах
проведені поточні ремонти спортивних залів та підготовлено спортивні
майданчики.
Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що поряд з досягненнями
існує також ряд проблемних моментів, які нам не вдалося вирішити на протязі
минулого року. Вони стримують соціально-економічний розвиток району і
потребують посиленої уваги на всіх рівнях управління.
По-перше: хоча і було забезпечено зростання рівня заробітної плати та
вдалося досягти наміченого показника, але її рівень ще залишається значно
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нижчим від середньобласного на 22 % (середньорайонна – 3381 грн.,
середньообласна – 4340 грн., середня по Україні – 5183 грн.).
По-друге: у зв’язку з тим, що СТОВ АФ «Барвінківська» взагалі
ліквідувала тваринницьку галузь, на кінець звітного року було зафіксовано
значне скорочення поголів'я великої рогатої худоби ( - 695 голів), корів
молочного напрямку продуктивності ( - 398 голів) та ліквідоване вівчарство
( - 2032 голови) і, як наслідок, відбулося зменшення обсягів виробництва
молока та м’яса.
Втретє: за відсутністю фінансування не вирішеними залишилися ряд
питань:
- проведення газифікації сіл Червона Поляна, Іванівка Барвінківського
району, південно-західної частини м. Барвінкове; газопостачання сіл Нова
Миколаївка, Мечебилове, Богодарове та газопосточання модульної котельні в с.
Нікополь;
- протягом 2016 року в м. Барвінкове не проведено реконструкцію водогону
по вул. Центральна, яка була розпочата ще у 2013 році та були виконані роботи
лише на 125 м із 725 м;
- не проведено реконструкцію приміщень Барвінківської центральної
районної лікарні, які були включені до Програми економічного і соціального
розвитку області і району на 2016 рік. Проте, у 2017 році питання щодо
реконструкції стаціонарного відділення Барвінківської ЦРЛ (утеплення покрівлі та
заміна вікон і дверей на енергозберігаючі) на загальну суму 2019,1 тис.грн. та
реконструкції системи опалення стаціонарного відділення на суму 1852,3 тис.грн.
буде вирішене позитивно.
У разі фінансування у 2017 році з Державного бюджету на капітальний
ремонт доріг загально-державного користування Барвінківського району 28,5
млн.грн. планується співфінансування з місцевих бюджетів в сумі 2,85 млн.грн.,
що надасть змогу покращити стан доріг.
Зусилля районної державної адміністрації і надалі будуть націлені на
закріплення позитивних тенденцій розвитку економіки району, забезпечення
ефективного соціального захисту тих, хто цього потребує, створення умов для
подальшого розвитку базових галузей економіки, а також стабільному
функціонування галузей освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури
і спорту.
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