Звіт голови Барвінківської районної державної адміністрації
Головним завданням органів державної влади завжди було й
залишається створення умов для соціально-економічного розвитку району,
підвищення рівня життя населення на основі підвищення ефективності
використання потенціалу району.
На сьогодні аграрний сектор є однією з основних галузей економіки, де
базовою складовою виступає сільське господарство. У 2017 році
сільськогосподарські підприємства району свою роботу спрямовували на
виробництво
та
вирощування
сільськогосподарської
продукції
і
характеризується наступними показниками.
За 2017 рік по всім категоріям господарств обсяг валової продукції
сільського господарства склав 649,5 млн.грн., що становить 97,2 % до
запланованих показників, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах
- 274,8 млн.грн., що становить 82,8 % до 2016 року та 83,6 % до запланованих
показників.
По всіх категоріях господарств валовий збір зернових та зернобобових
культур склав 278,5 тис. тонн, що становить 100,6 % до прогнозного показника.
Із них: озимої пшениці намолочено 181,8 тис. тонн, що становить 100,3 %,
ярого ячменю зібрано 26,5 тис. тонн, що становить 102,3% до передбаченого
обсягу, гороху - 15,6 тис. тонн, що становить 100,6 %. Зібрано 49,4 тис. тонн
кукурудзи на зерно, що становить 100,8 % до запланованого показника.
Валовий збір соняшнику за звітний рік склав 62,7 тис. тонн, що становить 100,2
% до прогнозованого показника.
Покращилася ситуація і в галузі тваринництва. Виробництво молока
всіма категоріями господарств склало 10339 тонн, що становить 100,2 % до
передбаченого показника. Забезпечено виконання планового показника по
виробництву м’яса на 101,5 % і становить 2213,4 тонни.
З метою підвищення продуктивності праці, оновлення та переоснащення
агропромислового виробництва, сільськогосподарськими підприємствами
району придбано 17 одиниць нової сільськогосподарської техніки та
обладнання на суму 34,1 млн. грн.
Не залишалося поза увагою питання підвищення рівня заробітної плати
працівників сільського господарства. За 2017 рік заробітна плата одного
штатного працівника в сільському господарстві району становила 6220 грн., що
на 39,6 % більше, ніж за 2016 рік ( у 2016 році – 4455 грн.).
Постійно на контролі перебувало питання розрахунків за оренду
земельних часток (паїв). Загальний розмір орендної плати за 2017 рік склав
92,57 млн. грн. і порівняно з 2016 роком збільшено на 39 %.
Середньорайонний показник розміру орендної плати становить 6,7 %, що
на 1,8 % більше, ніж у 2016 році та на 0,1 % більше середньообласного
показника. З орендодавцями землі агроформування по початок січня поточного
року розрахувалися на 103,8 % до загального розміру орендної плати, що на
3,9% більше середньообласного показника. Із них 96,5 % виплачено грошовими
коштами.
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В промисловій галузі району забезпечено темп зростання реалізованої
продукції. За рік обсяг реалізованої промислової продукції склав 146,4 млн.грн.,
що становить 124,0 % до обсягу 2016 року та 120,5 % до запланованого обсягу.
У структурі реалізації промислової продукції району 95,8 % становить
продукція харчової промисловості. За рік борошномельними підприємствами
(ТОВ «Комбінат хлібопродуктів – Барвінкове» та ТОВ «Торговий дім
«Слобожанський») реалізовано продукції на суму 140,4 млн.грн., що на 22,2 %
більше, ніж у 2016 році.
На ПуАТ «Гусарівський ГЗК» майже вдвічі збільшилися обсяги реалізації
продукції (187,3 %) і склали 6,1 млн.грн. Зростання обсягів відбулося за
рахунок збільшення видобутку та реалізації піску.
Забезпеченно темп зростання обсягів вантажних перевезень
автомобільним транспортом на 24,8 % порівняно з 2016 роком та на 22,4 %
прогнозованого показника і їх загальний обсяг склав 25,7 тис. тонн.
Вантажообіг склав 4,5 млн.ткм, що становить 159,8 % до 2016 року та 157,9 %
до плану.
Проте, не вдалося досягти запланованого обсягу пасажирських
перевезень автомобільним транспортом. За рік перевезено 289,3 тис. пасажирів,
що на 20,7 % менше плану та на 19,9 % менше, ніж у 2016 році. Пасажирообіг
при цьому зменшився на 4,7 % порівняно з 2016 роком та на 5,7 % менше
запланованого показника. Основними причинами зменшення обсягів
пасажирських перевезень є надання переваги малозабезпеченими верствами
населення залізничному транспорту та низький рівень доходів населення.
Протягом року здійснювався подальший розвиток споживчого ринку торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення і їх
мережу збережено. Мешканців району обслуговує 226 стаціонарних об’єктів
торгівлі, 46 об’єктів громадського харчування та 156 приватних підприємців,
які працюють у сфері надання послуг (перукарень, ремонту взуття,
електропобутових товарів та ін.).
За 2017 рік темп обороту роздрібної торгівлі по району очікується
близько 300 млн.грн., що на 5,5 % більше минулорічного показника та
становить 101,5 % до запланованого показника.
У напрямку інвестиційної діяльності передбачалося зростання обсягів
інвестицій на 2,0 %. За 9 місяців 2017 року за рахунок усіх джерел
фінансування вкладено 97,2 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 49,8%
більше аналогічного періоду 2016 року та становить 127,1 % до запланового
показника.
Обсяг прямих іноземних інвестицій складає 700,1 тис. дол. США, що
становить 100,4 % до обсягів на початок 2017 року (ТОВ АФ «Подолівська»,
СТОВ АФ «Барвінківська», ТОВ «Барвінкове-Агро», СТОВ «Роль-Поль»,
ТОВ АФ «Лан»).
Важливим джерелом залучення інвестицій є міжнародна технічна
допомога. В рамках спільного проекту Європейського Союзу та Організації
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Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» реалізовано
проект «Капітальний ремонт газової котельні Грушуваського навчальновиховного комплексу» (82,342 тис.грн. – кошти міжнародних інвесторів).
За ініціативи інфраструктурної програми для України (GIZ) GmbH в
рамках проекту «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням
кількості внутрішньо переміщених осіб» виконано капітальний ремонт в
Барвінківській ДЮСШ на загальну суму 1450,0 тис.грн.
Благодійною організацією «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина
Родина» - партнера по реалізації проекту «Створення соціального центру
«Барвінок» для внутрішньо переміщених осіб на базі територіального центру в м.
Барвінкове» придбано та обладнано меблями, побутовою технікою приміщення
для внутрішньо переміщених осіб по вул. Московській, 1 на суму 447,5 тис.грн.
Робота в цьому напрямку продовжується.
У галузі житлово-комунального господарства забезпечена підготовка
господарського комплексу, об'єктів соціальної сфери до сталого проходження
опалювального сезону.
Вживалися відповідні заходи щодо забезпечення розрахунків в повному
обсязі споживачів району з постачальниками енергоносіїв. Рівень розрахунків за
спожиті послуги теплопостачання склав 105,1 %, електроенергію – 97,3 %,
природний газ – 92,8%, за послуги з водопостачання та водовідведення – 116,2%.
За рахунок субвенції районному бюджету з обласного бюджету у 2017
році закінчено роботи з:
- будівництва свердловини в с. Іванівка Барвінківського району (вартість
1 190,0 тис.грн.);
- будівництва свердловини № 6-Б на водозаборі Центральної районної
лікарні м. Барвінкове (вартість 1 343,1 тис.грн.);
- технічного переоснащення блочної станції обеззалізування питної води
потужністю 10 м3/год в районі центральної районної лікарні (вартість 1 262,2
тис.грн.);
- реконструкції свердловини № 2 на центральному водозаборі м.
Барвінкове (дворова) на загальну суму 770,1 тис.грн.;
- будівництва свердловини на центральному водозаборі м. Барвінкове на
загальну суму 1 839,0 тис.грн.
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища для міста було придбано сміттєвоз з відвалом вартістю 1 647,6 тис.грн.
У поточному році виконані роботи по капітальному ремонту даху
багатоквартирного будинку по вул. Освіти № 160-а в м. Барвінкове на загальну
суму 700,0 тис.грн.
За рахунок усіх джерел фінансування проводився поточний ремонт доріг
Барвінківського району. За рахунок коштів міського бюджету проведено
поточний ремонт доріг на вулицях Богдана Хмельницького, Центральна, Освіти
на загальну суму 1 297,5 тис.грн. Сільськими радами на утримання та
поточний ремонт доріг профінансовано 2 366,0 тис.грн.
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З метою підвищення рівня благоустрою міста проведено поточний
ремонт пам’ятника «Загиблим барвінківчанам» (вартість 568,7 тис.грн.).
Продовжувалася робота щодо освітлення населених пунктів. На
проведення поточного ремонту вуличного освітлення використано 516,6
тис.грн. (Іванівська, Грушуваська та Іванівська Друга сільські ради).
Розвиток малого підприємництва є одним із ефективних шляхів
вирішення соціально-економічних проблем територій. Так, в районі
здійснювали діяльність 6 середніх та 80 малих підприємств, що складає 23,1 %
від загальної кількості юридичних осіб району. Чисельність фізичних осіб –
підприємців становить 447 осіб, що на 1,8 % менше, порівняно з початком року.
35,2 % від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) належить
малим підприємствам району.
Районним центром зайнятості проводиться робота щодо залучення
незайнятого населення до підприємницької діяльності. Протягом року надано
консультацій з організації та провадження підприємницької діяльності 80
особам. Одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької
діяльності отримала 1 особа із числа безробітних.
Завдяки співпраці з Німеччиною - з компанією Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), у рамках реалізації проекту "Зміцнення
спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньо
переміщених осіб в Україні (ВПО)", у 2017 році покращено матеріальнотехнічну базу центру надання адміністративних послуг, а саме: облаштовано
меблями та комп’ютерною технікою.
За рік до центру надання адміністративних послуг звернулося 6064
громадян та представників бізнесу (в середньому за місяць – 505 чол.), у тому
числі до адміністраторів ЦНАП - 2831 чол., до представників суб'єктів надання
адміністративних послуг, які розміщались в приміщенні ЦНАП на підставі
узгодженого рішення – 3233 чол.
У сфері зайнятості населення реалізувалися заходи з зайнятості
населення Барвінківського району.
Виконано на 123,9 % річне завдання з працевлаштування незайнятого
населення, працевлаштовано 960 чоловік. Шляхом компенсації єдиного внеску
роботодавцям працевлаштовано 17 осіб (100 % до завдання зайнятості), в тому
числі 15 осіб із числа соціально незахищених категорій населення.
Проводилась робота щодо розширення сфери застосування тимчасової
зайнятості населення шляхом організації та проведення оплачуваних
громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. За рік 461 особа взяла
участь у цих роботах, що становить 92,2 % до завдання. На проведення
зазначених робіт використано 1096,7 тис.грн., з них 460,0 тис.грн. - кошти
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття, 636,7 тис.грн. - кошти місцевих бюджетів.
Приділяється значна увага професійній підготовці та перепідготовці
безробітних згідно вимог ринку праці. Направлено на професійне навчання
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шляхом перепідготовки та підвищення кваліфікації 278 осіб (в т.ч. 2 особи з
інвалідністю), що складає 100,4 % від завдання. Проходили професійне
навчання за направленням центру зайнятості в Харківському центрі
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості шляхом підвищення
кваліфікації 126 осіб, а також навчання відбувалося безпосередньо на
підприємствах району: ТОВ АФ «Лан», СТОВ «Роль-Поль», ТОВ АФ «ЮГ-М»,
ПОСП «Мрія», Ф/Г «Скарбниця», Ф/Г «Сергієнко» та ін.
Загальна кількість вакансій, заявлених до служби зайнятості протягом
року становить 976 одиниць проти 852 одиниць у 2016 році.
Відбулося незначне підвищення рівня зареєстрованого безробіття, який з
4,91 % на початок 2017 року зріс до 4,99 % на початок 2018 року.
Спостерігається тенденція підвищення рівня доходів населення.
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за ІІІ квартал 2017 року
становить 5872 грн., що на 45,9 % більше передбаченого показника і зросла
порівняно з відповідним періодом 2016 року на 62,3 % та перевищувала
законодавчо встановлені державні соціальні стандарти: рівень мінімальної
заробітної плати (3200 грн.) на 83,5 %, прожитковий мінімум для працездатної
особи (1684 грн.) – у 3,4 рази, проте залишається нижче на 8,9 %
середньообласного показника (по області – 6444 грн.).
На початок 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати становить
4,7 тис.грн. (філія ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське підприємство комунального
господарства») і зменшилася до початку 2017 року на 421,8 тис.грн.
Протягом року своєчасно виплачувалася заробітна плата працівникам
бюджетних організацій району.
Протягом року виплати пенсій проводилися стабільно. Середній розмір
пенсій по району за 2017 рік склав 2823,27 грн. і збільшився по відношенню до
початку року на 48,8 %.
В напрямку соціального захисту населення особлива увага була
приділена вирішенню питань підтримки найбільш вразливих категорій
громадян. За 2017 рік державну соціальну допомогу в розмірі 44,8 млн.грн.
отримали 2109 сімей. Шляхом надання субсидій зменшено платежі за житловокомунальні послуги 5502 сім'ям на загальну суму 44,6 млн.грн., на тверде
паливо та скраплений газ 1639 сім'ям на суму 4,7 млн.грн.
Здійснено виплату громадянам невикористаних сум субсидій
(монетизації) на загальну суму 589,3 тис.грн.
Профінансовано пільги на житлово-комунальні послуги в сумі 2,5
млн.грн., на тверде паливо та скраплений газ на суму 812,9 тис.грн. За рахунок
коштів районного бюджету профінансовано на пільгове перевезення громадян в
міському та приміському транспорті 293,6 тис.грн., на перевезення залізничним
транспортом 94,2 тис.грн., послуги зв’язку – 82,0 тис.грн.
Проведено виплати до 5 Травня 886 особам в сумі 956,7 тис.грн.
Оздоровлено 9 ветеранів війни, 8 осіб, що постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС та 46 осіб з інвалідністю загального захворювання.
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На підтримку громадських організацій та на проведення заходів за їх
участю профінансовано 273,4 тис.грн.
Проводилася
робота
щодо
соціальної
підтримки
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей. На обліку перебуває 175
учасників антитерористичної операції та 4 особи сімей загиблих
військовослужбовців, що брали участь в АТО. У санаторно-курортних закладах
області оздоровлено 9 осіб з числа учасників АТО.
Не залишалося поза увагою питання соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. Перевага при влаштуванні дітей
після отримання правового статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої
батьківського піклування, віддається сімейним формам виховання - передачі дитини
на усиновлення, під опіку (піклування), до дитячих будинків сімейного типу та
прийомних сімей. У 2017 році правовий статус дитини, що залишилася без
батьківського піклування, отримали 9 дітей, з яких 7 дітей були влаштовані до сімей
родичів та 2 дитини влаштовані до дитячого будинку сімейного типу у м. Ізюм.
На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 83
дітини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. Під опікою та
піклуванням перебуває 64 дітей, 19 дітей виховується у прийомних сім’ях та
дитячих будинках сімейного типу.
У районі функціонує 2 дитячі будинки сімейного типу та 9 прийомних
сімей, у яких виховується 29 дітей.
На належному рівні була організована робота по оздоровленню та
відпочинку дітей влітку, і як результат, 92,3 % від загальної кількості дітей
шкільного віку були охоплені цими послугами.
В районі функціонувало 17 пришкільних таборів та районний заклад
оздоровлення та відпочинку дітей «Барвінок», в яких організованими
послугами оздоровлення та відпочинку було охоплено 1446 дітей.
У районному закладі оздоровлення та відпочинку дітей «Барвінок»
протягом 3-х змін оздоровлено 195 дітей. На закупівлю путівок до закладу
«Барвінок» з бюджетів різних рівнів (районний, міський, сільські)
використано 348,3 тис. грн.
В оздоровчих та санаторно-курортних закладах Харківської області та
за її межами оздоровлено 193 дитини, використано коштів обласного
бюджету 792 тис. грн.
Не залишалися поза увагою і діти соціально незахищених категорій. За
рахунок бюджетних та залучених коштів оздоровлено та охоплено послугами
з відпочинку 96 % дітей даної категорії.
У галузі охорони здоров’я робота була спрямована на забезпечення
якісної та доступної медичної допомоги, зміцнення матеріально-технічної
бази закладів, покращення кадрового забезпечення.
Збережено мережу закладів охорони здоров’я. Проте залишається
вкрай недостатня укомплектованість лікарями. Рівень забезпечення по
районній лікарні складає 39 %, центру первинної медико-санітарної
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допомоги – 70,3 %.
Проводилися заходи щодо покращення матеріально-технічної бази
закладів охорони здоров’я. За рахунок коштів субвенції сільських рад та
залучених позабюджетних коштів виконані поточні ремонти в амбулаторіях
загальної практики сімейної медицини та фельдшерських пунктах, здійснено
заміну віконних блоків та дверей на енергозберігаючі.
Центральна районна лікарня отримала благодійну допомогу від
Харківського обласного благодійного фонду «Даруй добро» - реабілітаційну
апаратуру та медобладнання, а від Міжнародного благодійного фонду «Карітас
України» реанімобіль, обладнаний всім необхідним обладнанням для надання
невідкладної медичної допомоги, що дає змогу підвищити рівень діагностики
та покращення надання медичної допомоги.
За рахунок коштів районного бюджету у поліклінічному відділенні
проведено поточний ремонт кабінетів для прийому хворих, облаштування
підлоги, холу та центрального входу поліклінічного відділення з заміною
вхідних та вітражних дверей на енергозберігаючі конструкції на загальну суму
320,0 тис.грн.
Проведені поточні ремонти у відділеннях районної лікарні. У
хірургічному відділенні проведено ремонт підлоги на загальну суму 36,0
тис.грн. Придбано матеріали для поточного ремонту інфекційного відділення
на загальну суму 30,0 тис.грн.
У галузі освіти робота районної державної адміністрації була спрямована
на подальший розвиток середньої освіти та дошкільного виховання,
забезпечення рівного доступу до сучасної якісної освіти дітей, які мешкають у
місті та селах району.
На виконання районних програм «Розвиток загальноосвітніх навчальних
закладів Барвінківського району на 2017-2019 роки», «Розвиток позашкільних
навчальних закладів Барвінківського району на 2017-2018», «Дошкільна освіта
на 2016-2020 роки» залучено 12 689,3 тис.грн. Це кошти міжнародних
інвесторів – 1 450,0 тис.грн., обласного бюджету – 3 105,9 тис.грн., районного
бюджету – 6 576,0 тис.грн., місцевих бюджетів – 1 483,2 тис.грн., інші джерела
для реалізації міні-проектів – 74,2 тис.грн. Кошти були використані на:
- організація харчування і відпочинку учнів влітку 2017 року у 17
пришкільних закладах відпочинку з денним перебуванням – 1379,0 тис.грн.
(районний бюджет – 709,6 тис.грн., бюджети сільських рад – 669,4 тис.грн.);
- в Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 виконано поточний ремонт м’якої
покрівлі – 154,1 тис.грн.; поточний ремонт приміщень шкільної їдальні і
обідньої зали – 557,0 тис.грн.; поточний ремонт східців – 55,0 тис.грн.;
придбання меблів для обідньої зали – 69,0 тис.грн.; придбання м’яких крісел
для актової зали та двох баків для води – 130,0 тис.грн.; поточний ремонт
коридорів першого поверху, запасних виходів – 399,9 тис.грн.; придбання
будівельних матеріалів – 31,0 тис.грн.; придбання жалюзі – 49,0 тис.грн.;
придбання бензокоси та будівельних матеріалів – 8,0 тис.грн.; виготовлення
проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту –
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299,9 тис.грн.; виготовлення проектно-кошторисної документації на
будівництво футбольного міні-поля – 18,2 тис.грн.; виділено кошти на
капітальне будівництво футбольного міні-поля – 1 474,5 тис.грн. (кошти
обласного бюджету – 1 000,0 тис.грн., районний бюджет та бюджет Іллічівської
та Подолівської сільських рад – 474,5 тис.грн.); придбання лінолеуму – 48,0
тис.грн.; за кошти обласного бюджету придбано спортивний майданчик – 150,0
тис.грн.;
- в Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 виконано поточний ремонт обідньої
зали – 124,8 тис.грн.; поточний ремонт класної кімнати – 87,0 тис.грн.;
- в Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 проведено поточний ремонт шкільної
їдальні та обідньої зали – 382,8 тис.грн.; поточний ремонт актової зали – 195,0
тис.грн.; поточний ремонт спортивної зали, туалетів, роздягалок – 343,0
тис.грн.; поточний ремонт шкільного майданчику – 135,0 тис.грн.; придбання
сітки на вікна для спортивної зали – 10,0 тис.грн.; придбання меблів для
шкільної їдальні – 99,5 тис.грн.;
- в Барвінківській ЗОШ І-ІІ ст. № 4 проведено поточний ремонт фасаду і
майданчика – 199,9 тис.грн.; придбано два холодильника – 20,0 тис.грн.;
- проведено поточний ремонт спортивної зали Гусарівської ЗОШ І-ІІІ ст. –
299,8 тис.грн.; придбано 2 швейні машинки та 1 оверлок – 16,0 тис.грн.;
придбано захисну сітку – 25,0 тис.грн.
- поточний ремонт шкільної їдальні і обідньої зали в Гаврилівському НВК
– 514,3 тис.грн.;
- поточний ремонт паркану І-Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 109,9 тис.грн.;
- придбання оргтехніки для Великокомишуваської ЗОШ І-ІІ ст. та ІІванівської ЗОШ І-ІІІ ст. (комп’ютер, багатофункціональний пристрій,
проектори) – 42,5 тис.грн.;
- придбання та заміна вікон у ІІ-Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст. – 50,0 тис.грн.
- придбання спортивного інвентарю для шкіл району – 10,0 тис.грн.;
- придбано 6 телевізорів, 2 ноутбуки, 4 проектори для 10 шкіл району на
загальну суму 144,0 тис.грн.;
- придбання шести сучасних кабінетів природничо-математичного циклу з
мультимедійним обладнанням і меблями на загальну суму 1 427,0 тис.грн.
(Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – кабінети фізики, географії та математики;
Гусарівська ЗОШ І-ІІІ ст. – кабінет фізики; Гаврилівський НВК – кабінет
математики; Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – кабінет географії);
- співфінансування міні-проектів розвитку територіальних громад «РАЗОМ
В МАЙБУТНЄ» - 877,8 тис.грн., а саме: Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – 188,8
тис.грн. (обласний бюджет – 94,4 тис.грн., районний бюджет – 85,0 тис.грн.,
кошти конкурсанта – 9,4 тис.грн.), Гаврилівський НВК – 199,0 тис.грн.
(обласний бюджет – 99,5 тис.грн., кошти бюджету Гаврилівської сільської ради
– 65,5 тис.грн., кошти конкурсанта – 10,0 тис.грн., інші джерела – 24,0 тис.грн.),
Богодарівська ЗОШ І-ІІ ст. – 110,0 тис.грн. (обласний бюджет – 55,0 тис.грн.,
кошти бюджету Богодарівської сільської ради – 49,5 тис.грн., кошти
конкурсанта – 5,5 тис.грн.), Подолівський НВК – 130,0 тис.грн. (обласний
бюджет – 65,0 тис.грн., кошти бюджету Подолівської сільської ради – 58,5
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тис.грн., кошти конкурсанта – 6,5 тис.грн.), Гусарівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 168,0
тис.грн. (обласний бюджет – 84,0 тис.грн., кошти бюджету Гусарівської
сільської ради – 33,6 тис.грн., кошти конкурсанта – 8,4 тис.грн., інші джерела –
42,0 тис.грн.), Григорівський НВК – 82,0 тис.грн. (обласний бюджет – 41,0
тис.грн., кошти бюджету Григорівської сільської ради – 28,7 тис.грн., кошти
конкурсанта – 4,1 тис.грн., інші джерела – 8,2 тис.грн.).
За рахунок субвенції сільських рад, переданих районній раді, для
закладів освіти на зміцнення матеріальної бази:
- Подолівська сільська рада для Подолівського НВК – 45,5 тис.грн.
(придбання ноутбука – 9,0 тис.грн., меблів для школи і дошкільного підрозділу
– 21,0 тис.грн., принтера і будівельних матеріалів – 15,5 тис.грн.);
- Великокомишуваська сільська рада для Великокомишуваської ЗОШ І-ІІ
ст. – 157,0 тис.грн. (придбання насоса для газової котельні – 42,0 тис.грн.,
заміна вікон і дверей на енергозберігаючі – 35,0 тис.грн., поточний ремонт
шкільної їдальні – 75,0 тис.грн., придбання насоса і рукомийника – 5,0
тис.грн.);
- Гаврилівська сільська рада для Гаврилівського НВК – 90,5 тис.грн.
(придбання колосників – 7,0 тис.грн., проведення швидкісного Інтернету – 5,0
тис.грн., придбання меблів – 29,5 тис.грн., придбання телевізора і ноутбука –
24,0 тис.грн., придбання лінолеума і жалюзі – 25,0 тис.грн.);
- Іллічівська сільська рада для Іллічівської ЗОШ І-ІІ ст. – 4,0
тис.грн.(придбання будівельних матеріалів та запчастин на ремонт газової
котельні);
- Гусарівська сільська рада для Гусарівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 40,0 тис.грн.
(заміна вікон на енергозберігаючі);
- Іванівська сільська рада для І-Іванівської ЗОЩ І-ІІІ ст. – 9,0 тис.грн.
(оплата роботи газозварювальника);
- Грушуваська сільська рада для Грушуваського НВК – 53,0 тис.грн.
(придбання комп’ютерної техніки – 10,0 тис.грн., меблів для шкільної їдальні –
40,0 тис.грн., іграшок – 3,0 тис.грн.);
- Богодарівська сільська рада для Богодарівської ЗОШ І-ІІ ст. – 15,0
тис.грн. (придбання матеріалів на металеві решітки для спортивної зали);
- Григорівська сільська рада для Григорівського НВК – 16,0 тис.грн.
(оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації, авторського і
технічного нагляду для проведення капітального ремонту твердопаливної
топкової).
Протягом року за кошти районного бюджету та залучення коштів
міжнародних інвесторів позашкільні навчальні заклади району значно
покращили свій технічний і матеріальний стан.
Так, в Барвінківській ДЮСШ за кошти Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ) проведено капітальний ремонт покрівлі
над тренажерним залом, центрального входу, замінено вікна і двері на
енергозберігаючі, проведено капітальний ремонт тренажерного залу, туалетів,
душової, кабінетів, коридорів на загальну суму 1 450,0 тис.грн. За кошти
міжнародних інвесторів придбано і встановлено тренажерний майданчик,
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дитяче містечко, надано спортивне обладнання для занять спортом. За кошти
районного бюджету проведено ремонтні роботи стадіону на суму 99,9 тис.грн.,
придбано спортивного обладнання на суму 20,0 тис.грн., додатково виділено
15,0 тис.грн. на спортивні заходи, 30,0 тис.грн. – на будівельні матеріали, 22,5
тис.грн. – співфінансування капітального ремонту будівлі ДЮСШ (авторський і
технічний нагляд). За кошти з обласного бюджету придбано гімнастичний
майданчик (90,0 тис.грн.).
За кошти районного бюджету проведено поточний ремонт фасаду
Барвінківського Будинку творчості дітей та юнацтва, замінено вікна і двері на
енергозберігаючі (199,9 тис.грн.), виконано ремонт відмостки будівлі закладу
(100,0 тис.грн.). За кошти міського бюджету проведено ремонт огорожі біля
центрального входу Будинку творчості дітей та юнацтва. З районного бюджету
додатково виділено 40,0 тис.грн. на участь у Міжнародних та Всеукраїнських
творчих фестивалях та конкурсах.
У галузі культури протягом року забезпечувалося функціонування
закладів культури, участь митців району у регіональних та районних заходах,
проводилася робота по зміцненню матеріально-технічної бази, на що
спрямовано майже 3,0 млн.грн. За рахунок цих коштів було проведено:
- поточний ремонт будівлі та покрівлі Грушуваського СБК – 568,6 тис.грн.;
- поточний ремонт приміщення фойє та фасаду Великокомишуваського СБК
– 313,6 тис.грн.;
- ремонт покрівлі та відмостки Мечебилівського СБК – 172,4 тис.грн.;
- заміна вікон та ремонт підлоги у краєзнавчому музеї – 462,3 тис.грн.;
- ремонт Барвінківської ДМШ – 339,9 тис.грн. та Іванівської Другої ДМШ –
53,7 тис.грн.;
- ремонт Іванівського Другого СБК – 70,0 тис.грн.;
- ремонт фасаду Богодарівського СБК – 86,0 тис.грн.;
- здійснено заміну вікон і дверей Василівській сільській бібліотеці – 30,4
тис.грн., Новомиколаївському СБК – 74,8 тис.грн., Іллічівському СБК – 178,7
тис.грн., Іванівському СБК – 88,0 тис.грн., Гаврилівській сільській бібліотеці –
63,9 тис.грн.;
- виконано ремонт опалювальної системи Іванівського Другого СБК на суму
117,7 тис.грн. та Нікопольської сільської бібліотеки на суму 19,2 тис.грн.
- заміну дверей у Григорівській сільській бібліотеці – 59,4 тис.грн. та ін.;
- на матеріально-технічне забезпечення закладів культури – 192,9 тис.грн.
(районний будинку культури – 45,2 тис.грн., Барвінківська дитяча музична
школа – 54,9 тис.грн., Великокомишуваський СБК – 10,0 тис.грн., Іллічівський
СБК – 37,4 тис.грн., краєзнавчий музей – 16,2 тис.грн. та ін.).
Бібліотечні фонди протягом року поповнили 2618 примірників на суму
135,9 тис.грн.
Завдяки збереженню діючої мережі та матеріально-технічної бази фізичної
культури та спорту було забезпечено їх подальший розвиток. В рамках
відзначення загальнодержавних свят здійснюються традиційні фізкультурнооздоровчі заходи серед різних верств населення, збірні команди району брали
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участь у обласних змаганнях з різних видів спорту, Всеукраїнських змаганнях з
важкої атлетики м. Скадовськ, Чемпіонаті Європи з шотокан карате-до С.К.І.Ф. в
Чехії, чемпіонаті України з велосипедного туризму в м. Світловодську.
Проведений Чемпіонат району з футболу, в якому взяли участь 10
команд: «Колос», «Іллічівка», «Африканівка», «Сніжок», «Фортуна», «Дружба»,
«Гусарівські вовки», «Степок», «Подолівка», «Іванівка». На жаль, команди
Богодарівської, Грушуваської та Мечебилівської сільських рад участі не
приймали.
Незважаючи на це, є ряд проблемних питань, які потребують вирішення.
По-перше, це зменшення порівняно з 2016 роком виробництва
сільськогосподарськими
підприємствами
району
основних
видів
сільськогосподарської продукції (зернових культур – на 14,5 %, соняшнику – на
18,8 %, м’яса на 33,3 %, молока – на 80 %), внаслідок чого відбулося
зменшення валової продукції сільського господарства на 17,3 %;
По-друге, на початок 2018 року існує заборгованість із виплати заробітної
плати в сумі 4,7 тис.грн.
За відсутності фінансування невирішеними 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;
- не проведено реконструкцію стаціонарного відділення центральної
районної лікарні (утеплення покрівлі та заміна вікон і дверей на енергозберігаючі)
та реконструкцію системи опалення центральної районної лікарні.
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