Публічний звіт
голови Барвінківської районної державної адміністрації
Ромаха Володимира Івановича за 2018 рік
Підводячи підсумки діяльності Барвінківської районної державної
адміністрації за 2018 рік варто відмітити, що робота районної державної
адміністрації спрямовувалася на здійснення виконавчої влади на території
району, реалізацію державної політики в різних сферах та галузях діяльності,
забезпечення виконання Конституції та законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України.
Головним завданням районної державної адміністрації залишається
створення належних умов для соціально-економічного розвитку району,
підвищення рівня життя населення. Саме виходячи з цих принципів були
визначені пріоритетні завдання розвитку району та закріплені в Програмі
економічного і соціального розвитку Барвінківського району на 2018 рік.
Коротко зупинюсь на підсумках роботи кожної галузі.
Бюджет
Перш за все про бюджет, який є важливим інструментом реалізації
повноважень районної державної адміністрації як органу виконавчої влади та
забезпечення соціально-економічного розвитку району.
Бюджет району за 2018 рік по власних доходах виконаний на 111 %. При
затвердженому плані 81 млн. 553 тис. грн. надійшло доходів 90 млн. 565 тис.
грн., що на 9 млн. 12 тис. грн. більше, ніж було заплановано.
Виконані всі затверджені 14 бюджетів: районний, міський та 12
сільських.
У порівнянні із 2017 роком власні надходження до бюджету району за
2018 рік збільшилися на 8 млн. 813 тис. грн.
Бюджет району по доходах разом з трансфертами (дотація, освітня та
медична субвенції, субвенція на соціальний захист населення та інша
субвенція) виконаний на 102,9 %. При плані 283 млн. 170 тис. грн. виконання
склало 291 млн. 389 тис. грн.
По видатках бюджет району виконаний на 98,3 %. При затвердженому
плані 283 млн. 170 тис. грн. видатки склали 278 млн. 217 тис. грн.
Кошти бюджету району спрямовувалися в першу чергу на соціальний
захист населення та фінансування закладів соціально-культурної сфери. Так, на
соціальний захист населення направлено 103 млн. 606 тис. грн., що складає
37,2% від видатків по бюджету району.
На фінансування закладів соціально-культурної сфери направлено
129 млн. 699 тис. грн., що складає 46,6 % від видатків по бюджету району. Із
них витрачено на фінансування закладів:
- освіти – 87 млн. 451 тис. грн.
- охорони здоров’я – 30 млн. 250 тис. грн.
- культури – 8 млн. 762 тис. грн.
- фізичної культури та спорту – 2 млн. 660 тис. грн.
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молодіжні програми, заходи та оздоровлення дітей – 576 тис. грн.
На фінансування об’єктів житлово-комунального господарства,
благоустрій населених пунктів витрачено 5 млн. 174 тис. грн.
Видатки по району на капітальний та поточний ремонт доріг та їх
утримання склали 9 млн. 195 тис. грн.
Протягом 2018 року на укріплення матеріально-технічної бази закладів
соціально-культурної сфери, проведення капітальних та поточних ремонтів,
фінансування затверджених Програм та інші видатки із районного, міського та
сільських бюджетів було направлено 15 млн. 310 тис. грн. вільних залишків та
3 млн. 313 тис. грн. перевиконання дохідної частини бюджетів.
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Сільське господарство
Сільське господарство є однією з основних галузей економіки району.
За 2018 рік по всіх категоріях господарств обсяг валової продукції
сільського господарства склав 604,8 млн.грн., що становить 100,1 % до
прогнозних показників та 100 % до рівня 2017 року.
У рослинництві проводилася робота по нарощуванню обсягів
виробництва продукції шляхом застосування сучасних технологій,
удосконалення (оптимізації) структури.
По всіх категоріях господарств валовий збір зернових та зернобобових
культур склав 252,3 тис. тонн, що становить 101,3 % до прогнозного показника,
проте є нижчим на 3 % порівняно з 2017 роком. Середня урожайність становить
39,4 ц/га. Із них: озимої пшениці намолочено 140,0 тис. тонн, що становить 73
%, ярого ячменю зібрано 38,6 тис. тонн, що становить 170,8 % до
передбаченого обсягу, гороху – 12,3 тис. тонн, що становить 161,8 %. Зібрано
58,0 тис. тонн кукурудзи на зерно, що у 2,3 рази перевищило прогнозовані
обсяги.
Основною технічною культурою району є соняшник, валовий збір якого
за звітний рік склав 61,1 тис. тонн, що становить 114,8 % до прогнозованого
показника та 108,5 % до 2017 року.
У два рази порівняно з 2017 роком збільшився валовий збір картоплі і
становить 38,4 тис.тонн. Передбачений показник по виробництву картоплі
виконаний на 100 %. Виробництво овочів за звітний рік складає 27,1 тис.тонн,
що становить 101,9 % до прогнозованого показника та 100 % до рівня 2017
року.
Під урожай 2019 року посіяно озимі культури по сільськогосподарських
підприємствах на площі 25,3 тис.га. Озимий клин збільшено на 838 га.
Покращилася ситуація і в галузі тваринництва. Протягом 2018 року
спостерігалося збільшення поголів’я тварин на сільськогосподарських
підприємствах району: великої рогатої худоби м’ясного напрямку – на 24 %,
корів м’ясного напрямку – на 38 %, свиней – на 15 %.
Забезпечено виконання планового показника по виробництву м’яса на
110,0 % і становить 2,2 тис. тонн. Проте, внаслідок ліквідації молочного стада
агроформуваннями району, виробництво молока всіма категоріями господарств
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склало 10,1 тис. тонн, що становить 97,1 % до передбаченого показника та 98,1
% до 2017 року.
У 2018 році за вирощений молодняк великої рогатої худоби в кількості
1025 голів населення району отримали дотації в сумі 2 млн. 752 тис.грн.
З метою підвищення продуктивності праці, оновлення та переоснащення
агропромислового виробництва, сільськогосподарськими підприємствами
району придбано 9 одиниць нової сільськогосподарської техніки та обладнання
на суму 27,4 млн. грн.
Не залишалося поза увагою питання підвищення рівня заробітної плати
працівників сільського господарства. За 2018 рік заробітна плата одного
штатного працівника в сільському господарстві району становила 7721 грн., що
на 24,1 % більше, ніж у 2017 році ( у 2017 році – 6220 грн.) та у 2,1 рази вище
визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн.).
Постійно на контролі перебувало питання розрахунків за оренду
земельних часток (паїв). Загальний розмір орендної плати за 2018 рік склав 94,9
млн. грн. і порівняно з 2017 роком збільшений на 3 %.
Середньорайонний показник розміру орендної плати становить 7,3 %, що
на 0,6 % більше, ніж у 2017 році (у 2017 році – 6,7 %). З орендодавцями землі
агроформування на початок січня 2019 року розрахувалися на 100,0 % до
загального розміру орендної плати, що на 1,6 % більше середньообласного
показника (по області – 98,4 %). Із них 96,4 % виплачено грошовими коштами.
Промисловість
У промисловій галузі району не вдалося досягти темпу зростання
реалізованої продукції порівняно з минулим роком та прогнозованим
показником. За рік обсяг реалізованої промислової продукції по району склав
97,9 млн.грн., що становить 66,9 % до 2017 року та 63,2 % до передбаченого. У
структурі реалізації промислової продукції району 90,2 % становить продукція
ТОВ «ТД «Слобожанський» (88,37 млн.грн.), але з червня 2018 року дане
підприємство не здійснює діяльності на території району, що і стало причиною
невиконання показників.
За рік на 57,4 % збільшилися обсяги реалізації промислової продукції по
ПуАТ «Гусарівський ГЗК» і склали 9,6 млн.грн. Зростання обсягів відбулося за
рахунок збільшення видобутку та реалізації піску.
Транспорт
Одним із пріоритетних напрямків розвитку є своєчасне і повне
задоволення потреб господарств та населення в перевезеннях. На території
району здійснюється 19 маршрутів автобусного сполучення загального
користування, а саме: 8 обласних, 4 міжобласних, 3 районних та 4 по місту.
Забезпечено темп зростання обсягу пасажирських перевезень
автомобільним транспортом. За рік перевезено 310,7 тис. пасажирів, що на
6,8 % більше передбаченого та на 7,4 % більше, ніж у 2017 році. Пасажирообіг
при цьому збільшився на 29,5 % порівняно з 2017 роком та на 29,3 % більше
запланованого показника.
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Проте, не вдалося досягти запланованих обсягів вантажних перевезень
автомобільним транспортом. Порівняно з 2017 роком обсяг зменшився на
15,6 % та на 17,2 % менше прогнозованого показника і склав 21,7 тис. тонн.
Вантажообіг склав 3,6 млн.ткм, що становить 80,7 % до 2017 року та 78,6 % до
плану.
Споживчий ринок
Торгівля, громадське харчування та побутове обслуговування
населення є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль
у забезпеченні потреб населення в товарах і послугах. Протягом 2018 року
споживчий ринок району мав тенденцію до розвитку. Мешканців району
обслуговує 221 стаціонарний об’єкт торгівлі, 43 об’єкти громадського
харчування, приватне підприємство "Барвінківський ринок" та 145 приватних
підприємців, які працюють у сфері надання послуг (перукарень, ремонту
взуття, електропобутових товарів та ін.).
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (без урахування роздрібного товарообороту
фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є
роздрібна торгівля, у січні-вересні 2018 року становив 25,7 млн.грн. Індекс
фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах за січеньвересень 2018 року збільшився проти відповідного періоду попереднього року
на 6 %.
Інвестиційна діяльність
Вирішальну роль у подальшому розвитку економіки району відіграє
інвестиційна діяльність. За січень-вересень 2018 року підприємствами та
організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 47 млн. 407
тис.грн. капітальних інвестицій і на 1 особу становить 2171 грн.
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку потребує
залучення іноземних інвестицій. Станом на 01.10.2018 обсяг прямих іноземних
інвестицій у районі становив 693,2 тис. дол. США, що в порівнянні з початком
2018 року майже не змінився і на одну особу складає 32 дол. США. Значні
обсяги прямих іноземних інвестицій вкладені нерезидентами Кіпру.
Протягом січня – листопада 2018 року підприємствами району
здійснювалися зовнішньоторговельні операції з товарами. При цьому,
експортні поставки по району склали 6560,1 тис.дол.США, що становить 69,0 %
до січня-листопада 2017 року.
Житлово-комунальне господарство
У галузі житлово-комунального господарства забезпечена підготовка
господарського комплексу, об'єктів соціальної сфери до сталого проходження
опалювального сезону.
Вживалися відповідні заходи щодо забезпечення розрахунків у повному
обсязі споживачів району з постачальниками енергоносіїв. Рівень розрахунків за
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послуги теплопостачання склав 91,5 %, електроенергію – 102,3 %, природний
газ – 94,5 %, за послуги з водопостачання та водовідведення – 92,8 %.
За рахунок субвенції районному бюджету з обласного бюджету у 2018
році розпочаті роботи з реконструкції системи водопостачання в с. Гаврилівка,
загальна кошторисна вартість об’єкту становить 7,1 млн.грн. У 2018 році
освоєно 3,0 млн.грн.
Продовжувалася робота щодо освітлення населених пунктів. У рамках
проекту «Енергія світла» за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році
виконано:
- капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Червона Поляна – 563,8 тис.грн.;
- капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Високе – 201,3 тис.грн.;
- капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Велика Андріївка – 121,9
тис.грн.;
- капітальне будівництво мережі вуличного освітлення по вул. Освіти у м.
Барвінковому – 436,5 тис.грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету виконано капітальне будівництво
мережі вуличного освітлення по вул. Першотравневій та вул. Юрчика в с.
Дмитрівка – 115,7 тис.грн.
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища для міста Барвінкове було придбано вакуумну машину – 1 млн. 500
тис.грн.
Щодо утримання та ремонту доріг слід зазначити, що у 2018 році за
рахунок субвенції з державного бюджету, місцевих бюджетів виконано
капітальні та поточні ремонти таких доріг:
поточний ремонт дороги місцевого значення Барвінкове - Мечебилове –
11 057,2 тис.грн.;
- по Барвінківській міській раді на суму 4 649,0 тис.грн. (капітальний
ремонт ділянки дороги по вул. Штирова від № 57 до № 87-е – 2 589,2 тис.грн.;
поточний ремонт ділянки дороги по вул. Центральній від № 39 до № 35-а –
1859,9 тис.грн.; поточний ремонт дороги по вул. Б.Хмельницького – 199,9
тис.грн.);
- по Богодарівській сільській раді – 284,8 тис.грн.;
- по Великокомишуваській сільській раді -100,0 тис.грн.;
- по Гаврилівській сільській раді - 100,0 тис.грн.;
- по Григорівській сільській раді - 100,0 тис.грн.;
- по Грушуваській сільській раді – 279,7 тис.грн.;
- по Гусарівській сільській раді – 100,0 тис.грн.;
- по Іванівській сільській раді – 704,2 тис.грн.;
- по Іванівській Другій сільській раді – 409,0 тис.грн.;
- по Іллічівській сільській раді – 300,0 тис.грн.;
- по Мечебилівській сільській раді – 100,0 тис.грн.;
- по Новомиколаївській сільській раді – 674,3 тис.грн.;
- по Подолівській сільській раді – 300,0 тис.грн.
Всього на ремонт доріг по місту та сільським радам протягом року
використано 8101,0 тис.грн.
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Мале підприємництво
Розвиток малого підприємництва є одним із основних показників
соціально-економічного розвитку. У районі здійснює діяльність 6 середніх та
80 малих підприємств, що складає 23,1 % від загальної кількості юридичних
осіб району. Чисельність фізичних осіб – підприємців протягом року майже не
змінилася і на початок 2019 року становить 446 осіб. 53,3 % від загального
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) належить малим підприємствам
району.
У сфері середнього підприємництва зайнято 664 особи, у сфері малого
підприємництва – 524 особи.
За рік одноразову допомогу по безробіттю для організації
підприємницької діяльності отримали 2 особи із числа безробітних.
Адміністративні послуги
Сфера надання адміністративних послуг залишається однією з
найважливіших складових розбудови системи доступних, прозорих та не
корупційних сервісів суб’єктів владних повноважень, а також створення
сприятливих умов для ведення бізнесу.
Центр надання адміністративних послуг забезпечує взаємодію із 7 (семи)
суб’єктами надання адміністративних послуг та надає 33 види
адміністративних послуг.
У 2018 році через Центр надано 4380 адміністративних послуг (в
середньому за місяць – 365), у т.ч. 848 електронних послуг у сфері земельних
відносин, які суб’єкти звернення замовляли через публічну кадастрову карту,
скориставшись електронним сервісом (ON-LINE).
Для роботи адміністраторів центру забезпечено повноцінне підключення
до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного
реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Зайнятість населення
У сфері зайнятості населення здійснювалися заходи щодо забезпечення
соціальної захищеності працюючих громадян та незайнятого населення.
Протягом 2018 року на обліку в Барвінківській
районній філії
Харківського обласного центру зайнятості перебувало 1780 безробітних
громадян, що на 1,9 % менше ніж у 2017 році.
За рік працевлаштовані 1037 осіб, річне завдання з працевлаштування
незайнятого населення виконано на 131,3 %. Близько 90 % працевлаштованих –
це особи, що працюють на сезонних роботах. Шляхом компенсації єдиного
внеску роботодавцям працевлаштовані 15 осіб, які належать до числа соціально
незахищених категорій населення.
За рік 426 осіб взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового
характеру, що становить 85,2 % до завдання. На проведення зазначених робіт
використано 1310,1 тис.грн., з них 546,1 тис.грн. - кошти Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття, 764,0 тис.грн. - кошти місцевих бюджетів.
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Приділялась значна увага професійній підготовці та перепідготовці
безробітних згідно з вимогами ринку праці. Направлено на професійне
навчання шляхом перепідготовки та підвищення кваліфікації 259 осіб, в т.ч. 4
особи з інвалідністю, що складає 100,8 % від завдання.
У 2018 році 2 особи (1 - із числа внутрішньо переміщених осіб, 1 –
непрацююча працездатна особа із числа отримувачів соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям) взяли участь у Пілотному проекті «Рука допомоги»
шляхом отримання фінансової допомоги на поворотній основі для організації
підприємницької діяльності на умовах, визначених постановою Кабінету
Міністрів України від 02.12.2015 року № 1154 «Про реалізацію пілотного проекту
із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей внутрішньо переміщених
осіб» (зі змінами).
Загальна кількість вакансій, заявлених до служби зайнятості у 2018 році
становила 1004 одиниці проти 970 одиниць у 2017 році.
Поряд з цим, відбулося незначне підвищення рівня зареєстрованого
безробіття, який з 4,99 % на початок 2018 року зріс до 5,31 % на початок 2019
року.
Заробітна плата
Одним із основних завдань органів влади, керівників підприємств,
установ, закладів у 2018 році було забезпечення своєчасної виплати заробітної
плати та збільшення її розміру.
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника району за ІІІ
квартал 2018 року склала 7009 грн., що на 19,4 % більше, ніж у ІІІ кварталі 2017
року, у 1,9 рази перевищує законодавчо встановлений мінімум (3723 грн.),
проте залишається меншою середньообласного показника на 11,3 % (по області
– 7907 грн.).
З метою забезпечення дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці,
своєчасної виплати заробітної плати здійснювався постійний моніторинг.
Протягом року існувала заборгованість із виплати заробітної плати і
станом на 01.01.2019 року її борг становить 806,8 тис.грн. (ДП «Хлібна база №
85»).
Питання низького рівня заробітної плати або на рівні мінімального
розміру, недопущення заборгованості із заробітної плати розглядалися на
засіданнях тимчасової надзвичайної комісії щодо своєчасності сплати податків,
виплати заробітної плати, інших соціальних виплат. Протягом 2018 року
проведено 12 засідань комісії, де заслухано звіти 49 керівників підприємств, де
рівень оплати праці складав менше мінімального розміру і де виникала
заборгованість із виплати заробітної плати.
Соціальний захист
Особлива увага приділяється вирішенню питань соціального захисту
населення. За звітний рік 2018 сімей району отримали різних видів державних
соціальних допомог на загальну суму 43,8 млн.грн., виплати яких
здійснювалися своєчасно і в повному обсязі.
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Однією з основних складових соціального захисту сімей з низькими
доходами є надання житлових субсидій. Впродовж 2018 року 3257 сім'ям
зменшено платежі за житлово-комунальні послуги шляхом надання субсидій,
що на 40,8 % сімей менше, ніж у 2017 році. Субсидію на тверде паливо та
скраплений газ отримало 1256 сімей району і за рік кількість отримувачів
зменшилася на 23,4%. Зменшення кількості одержувачів субсидії пов’язане зі
змінами в законодавстві щодо призначення субсидії та збільшенням доходів
громадян.
До управління соціального захисту надійшло 1107 заяв від громадян на
загальну суму 683,2 тис.грн. на повернення частини невикористаної субсидії.
Кошти сплачено в повному обсязі.
Профінансовано пільги на житлово-комунальні послуги в сумі 2,5
млн.грн., на тверде паливо та скраплений газ в сумі 879,5 тис.грн. За рахунок
коштів районного бюджету профінансовано на пільгове перевезення громадян у
міському та приміському автомобільному транспорті 410,4 тис.грн.,
залізничним транспортом – 92,0 тис.грн.
З метою забезпечення фінансової підтримки громадських організацій
району для їх функціонування з районного бюджету профінонсовано:
Барвінківській районній організації ветеранів України – 163,5 тис.грн.,
товариству інвалідів району – 47,8 тис.грн. та Барвінківській районній спілці
учасників АТО – 110,0 тис.грн.
Проведені виплати до 9 травня 803 особам у сумі 968,4 тис.грн. За
рахунок коштів державного бюджету оздоровлено 40 ветеранів війни та осіб з
інвалідністю загального захворювання на загальну суму 278,3 тис.грн., 6 осіб з
інвалідністю за рахунок коштів районного бюджету (41,8 тис.грн.) та 8 осіб, що
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
Проводилася
робота
щодо
соціальної
підтримки
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей. На обліку в управлінні
соціального захисту населення перебуває 208 учасників антитерористичної
операції (з них 3 особи прирівняних до інвалідів війни) та 3 особи сімей загиблих
військовослужбовців, що брали участь в АТО. У 2018 році оздоровлено в
санаторно-курортних закладах 7 учасників АТО, 2 учасника АТО було
направлено на психологічну реабілітацію та 10 учасникам забезпечений
відпочинок.
Здійснювався облік тимчасово переміщених осіб та нарахування
щомісячної адресної допомоги для витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг. Взято на облік 2231 внутрішньо
переміщених осіб. За призначенням щомісячної адресної допомоги особам, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України, звернулося і
отримало допомогу 114 сім’ї.
Соціально-правовий захист дітей
Одним із важливих напрямків роботи районної державної адміністрації є
забезпечення умов для соціального захисту кожної дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування. Перевага при влаштуванні
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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. Протягом 2018 року правовий статус дитини, що
залишилася без батьківського піклування, отримали 4 дітей, з яких 3 дітей були
влаштовані до сімей родичів та 1 дитина влаштована до прийомної сім’ї.
У районі функціонує 2 дитячі будинки сімейного типу та 8 прийомних
сімей, у яких виховується 28 дітей.
На обліку служби у справах дітей, молоді та спорту райдержадміністрації
перебуває 81 особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (26 дітей-сиріт та 55 дітей, позбавлених батьківського піклування).
Під опікою та піклуванням перебуває 61 дитина, 20 дітей виховується у
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.
Належна увага приділяється роботі з сім’ями, що перебувають у складних
життєвих обставинах, попередженню сирітства.
Підтримка дітей та молоді
Особлива увага районної державної адміністрації традиційно
приділяється питанню оздоровлення дітей та підтримці обдарованих дітей.
Відповідно до плану організації оздоровлення та відпочинку в районі
функціонувало 16 пришкільних таборів, в яких організованими послугами
відпочинку було охоплено 1251 дитину.
За рахунок коштів районного бюджету (55 тис.грн.) придбано 10
путівок для обдарованих дітей до обласного табору оздоровлення дітей
«Золотий колос», для дітей пільгових категорій Іванівською Другою сільською
радою придбано 3 путівки (17 тис.грн.) та 11 путівок Іллічівською сільською
радою (60 тис.грн.)
За рахунок коштів обласного бюджету (852 тис.грн.) в оздоровчих та
санаторно-курортних закладах Харківської області та за її межами було
оздоровлено 198 дітей. Із них 104 дитини у межах області (санаторій
«Березівські мінеральні води» (Дергачівський район), заклади оздоровлення та
відпочинку Зміївського, Нововодолазького, Сахновщанського, Чугуївського,
Балаклійського та Харківського районів) та 94 дитини оздоровлено поза
межами області (Запорізькій, Одеській, Львівській областях, а також в
Українському Дитячому Центрі «Молода Гвардія» м. Одеса та в Міжнародному
дитячому Центрі «Артек» Пуща Водиця м. Київ).
Не залишилися поза увагою і діти соціально незахищених категорій. За
рахунок бюджетних та залучених коштів оздоровлено та охоплено
послугами з відпочинку 90 % дітей даної категорії.
Проводилася робота, направлена на підтримку талановитої та
обдарованої молоді, створення умов для інтелектуального, творчого,
духовного і фізичного розвитку дітей, організацію змістовного дозвілля дітей
та молоді.
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Охорона здоров’я
Особлива увага приділялася розвитку галузі охорони здоров’я.
З метою здійснення медичної реформи комунальним неприбутковим
підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги Барвінківського
району» підписаний договір з Національною службою здоров’я України щодо
надання медичних послуг населенню району в частині первинної медикосанітарної допомоги, що дозволило отримувати фінансування за новим
механізмом та принципом «гроші ідуть за пацієнтом».
У рамках національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї» в районі
підписано 18040 декларацій між лікарем та пацієнтом, 83,3 % населення району
обрали свого лікаря первинної ланки (по області – 66,2 %).
Одним із напрямків медичної реформи в Україні є підвищення
доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості. У 2018
році розпочато будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної
медицини (з житлом) в с. Іванівка, загальна кошторисна вартість якого
становить 9 303,3 тис.грн. У 2018 році освоєно 4 406,0 тис.грн.
У цьому році планується розпочати будівництво амбулаторії в с.
Мечебилове (кошторисна вартість – 9 млн.500 тис.грн.).
Протягом 2018 року значно покращилася матеріально-технічна база
центральної районної лікарні. За рахунок субвенції з обласного бюджету
проведено:
- реконструкцію системи опалення стаціонарного відділення – 1 852,3
тис.грн.;
- реконструкцію стаціонарного відділення (утеплення покрівлі та заміна
вікон і дверей на енергозберігаючі) – 1 766,6 тис. грн.;
- капітальний ремонт внутрішніх приміщень дитячого відділення – 2 549,1
тис.грн.;
- капітальний ремонт холу центрального входу та коридору першого поверху
стаціонарного корпусу – 599,7 тис.грн. (обласний бюджет – 399,7 тис.грн.,
районний бюджет – 200,0 тис.грн.).
Також Барвінківською центральною районною лікарнею в рамках
обласного конкурсу «Разом в майбутнє» реалізовано міні-проект щодо
покращення умов перебування пацієнтів на лікуванні в інфекційному відділенні
на загальну суму 160,0 тис.грн.
Протягом звітного року проводилися поточні ремонти у відділеннях
районної лікарні, амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та
фельдшерських пунктах.
У 2018 році продовжувалася реалізація Урядової програми «Доступні
ліки». З державного бюджету отримано і повністю використано цільову
субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 839,7 тис.грн.
Освіта
У галузі освіти робота районної державної адміністрації була спрямована
на подальший розвиток дошкільного виховання та середньої освіти,
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забезпечення рівного доступу до сучасної якісної освіти дітей району.
Протягом 2018 року збережено мережу закладів освіти.
У 2018 році на виконання районних програм «Розвиток загальноосвітніх
навчальних закладів Барвінківського району на 2015-2019 роки», «Розвиток
позашкільних навчальних закладів Барвінківського району на 2017-2018»,
«Дошкільна освіта на 2016-2020 роки» залучено 9 464,7 тис.грн., із них з
обласного бюджету – 3 308,6 тис.грн., з районного бюджету – 4 328,3 тис.грн., з
місцевих бюджетів – 1 789,3 тис.грн., інші джерела для реалізації міні-проектів
– 38,6 тис.грн.). А саме:
за рахунок коштів обласного бюджету:
- для опорного закладу Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 придбано
спортивний інвентар на загальну суму 384,6 тис.грн.; виділено кошти для
створення ресурсної кімнати, медіатеки – 300,0 тис.грн.;
- придбано комп’ютерну техніку, ноутбук, копіювальну техніку, техніку
для сканування та ламінування для семи шкіл району на загальну суму 280,0
тис.грн.;
- придбано два сучасних кабінети природничо-математичного циклу з
мультимедійним обладнанням і меблями на загальну суму 625,0 тис.грн.
(опорний заклад Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – кабінет біології,
Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – кабінет математики);
- на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного
обладнання для початкових класів «Нова українська школа» - в сумі 749,7
тис.грн.;
- на підтримку осіб з особливими освітніми потребами - в сумі 502,0
тис.грн.;
- на підготовку тренерів-педагогів та підвищення кваліфікації вчителів
початкової школи - в сумі 81,6 тис.грн.
За рахунок коштів районного бюджету:
- організація харчування і відпочинку учнів влітку 2018 року у 16
пришкільних закладах відпочинку з денним перебуванням – 1 300,0 тис.грн.;
- в Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 виконано поточний ремонт з
благоустрою території майданчика з вуличними тренажерами та довкола мініфутбольного поля (укладання тротуарної плитки) – 158,8 тис.грн.; завершення
капітального будівництва футбольного міні-поля – 242,1 тис.грн.; придбання
меблів, кухонного приладдя, комплектів комп’ютерів, будівельних матеріалів
на загальну суму 150,8 тис.грн.; поточний ремонт ресурсної кімнати – 175,1
тис.грн. та медіатеки – 19,9 тис.грн.; поточний ремонт та благоустрій території
спортивного майданчика – 192,0 тис.грн.; придбання вікон та дверей – 20,9
тис.грн.;
- поточний ремонт з благоустрою території (укладання тротуарної плитки)
Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – 299,5 тис.грн.; придбання кондиціонера,
килима та будівельних матеріалів на загальну суму 49,5 тис.грн.;
- поточний ремонт першого та другого поверхів І-Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст.
– 399,8 тис.грн.; придбання будівельних матеріалів – 3,4 тис.грн.;
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- поточний ремонт спортивної зали ІІ-Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст.– 350,0
тис.грн.; придбання загороджувальної сітки – 10,8 тис.грн.;
- придбання меблів для шкільної їдальні для Богодарівської ЗОШ І-ІІ ст. –
20,0 тис.грн.;
- придбання телевізора та канцтоварів для Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
на загальну суму 56,9 тис.грн.;
- поточний ремонт центрального входу першого корпусу та благоустрій
території Пригожівської ЗОШ І-ІІ ст. – 44,9 тис.грн.;
- придбання запасних частин для газової котельні Грушуваського НВК –
15,9 тис.грн.;
- придбання секційної огорожі для Гаврилівського НВК – 199,9 тис.грн.;
- придбання саджанців дерев для закладів освіти району – 49,9 тис.грн.;
- придбання вогнегасників для закладів загальної середньої освіти району –
16,0 тис.грн.;
- придбання комп’ютерної техніки для Гусарівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 20,0
тис.грн.;
- поточний ремонт стадіону «Колос» Барвінківської ДЮСШ на загальну
суму 199,8 тис.грн.;
- поліпшення матеріальної бази Барвінківської ДЮСШ – 27,0 тис.грн. та
Барвінківського БТДЮ – 22,1 тис.грн.;
- для участі вихованців танцювальних колективів Барвінківського БТДЮ у
Всеукраїнських, Міжнародних фестивалях і конкурсах та на спортивно-масові
заходи для вихованців ДЮСШ додатково виділено 75,0 тис.грн.
За рахунок коштів місцевих бюджетів:
- у ІІ-Іванівській ЗОШ І-ІІІ ст. проведено поточний ремонт обідньої зали –
190,0 тис.грн.; поточний ремонт харчоблоку – 160,0 тис.грн.;
- придбано аудиторну дошку, вхідні двері для Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 2 на загальну суму 15,0 тис.грн.;
- організація харчування і відпочинку учнів влітку 2018 року у 16
пришкільних закладах відпочинку з денним перебуванням – 791,3 тис.грн.
За рахунок субвенції сільських рад, переданих районній раді, для закладів
освіти на зміцнення матеріальної бази:
- Великокомишуваська сільська рада - на придбання будівельних
матеріалів,
меблів,
вогнегасників,
мультимедійного
обладнання,
інтелектуального радіотермінала та засобу дистанційної передачі показників
газового лічильника по газовій топковій на загальну суму 63,2 тис.грн.;
- Друга Іванівська сільська рада – 122,0 тис.грн. (придбання комп’ютерної
техніки – 15,0 тис.грн., меблів для шкільної їдальні та кухонного приладдя на
загальну суму – 107,0 тис.грн.);
- Новомиколаївська сільська рада – 77,5 тис.грн. (придбання меблів та
іншого обладнання для облаштування класної кімнати першого класу та
проведення обробки вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних
приміщень будівлі);

12

- Грушуваська сільська рада – 31,5 тис.грн. (придбання вхідних дверей для
спортивної зали, двох вікон для газової котельні та придбання альтернативної
води для організації харчування учнів);
- Подолівська сільська рада – 61,4 тис.грн. (придбання спортивного
інвентарю, вхідних дверей, будівельних матеріалів
та комп’ютерного
обладнання);
- Мечебилівська сільська рада – 111,0 тис.грн. (проведення обробки
вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень будівлі
школи, придбання комп’ютерної та організаційної техніки);
- Богодарівська сільська рада – 18,0 тис.грн. (придбання будівельних
матеріалів, морозильної камери для шкільної їдальні та спортивного інвентаря);
- Гаврилівська сільська рада – 10,0 тис.грн. (придбання розвивальних ігор
та канцтоварів).
За рахунок коштів обласного, районного, місцевого бюджетів, а також
інших джерел здійснено співфінансування міні-проектів розвитку
територіальних громад «Разом в майбутнє» на загальну суму 771,27 тис.грн., а
саме:
- опорний заклад Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 227,050 тис.грн.
(обласний бюджет – 113,525 тис.грн., районний бюджет – 102,172 тис.грн.,
кошти конкурсанта – 11,353 тис.грн.);
- філія опорного закладу Барвінківська ЗОШ І-ІІ ст. № 4 – 235,650 тис.грн.
(обласний бюджет – 117,825 тис.грн., районний бюджет – 106,043 тис.грн.,
кошти конкурсанта – 11,782 тис.грн.);
- філія опорного закладу Подолівський НВК – 110,0 тис.грн. (обласний
бюджет – 55,0 тис.грн., кошти бюджету Подолівської сільської ради – 49,5
тис.грн., кошти конкурсанта – 5,5 тис.грн.);
- Гусарівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 198,570 тис.грн. (обласний бюджет – 99,285
тис.грн., кошти бюджету Гусарівської сільської ради – 89,356 тис.грн., кошти
конкурсанта – 9,929 тис.грн.).
Культура
Робота всіх закладів культури спрямовувалась на повне задоволення
культурних потреб населення, організацію змістовного дозвілля, розвиток
національно-культурних надбань.
На території району здійснюють свою діяльність 44 заклади культури, з
них: 18 будинків культури, 23 бібліотеки, 2 дитячі музичні школи та музей.
Протягом року проводилися урочисті, культурно-масові заходи,
тематичні виставки з нагоди відзначення державних свят, знаменних та
пам’ятних дат району. Забезпечувалась участь митців району у регіональних та
районних заходах, проводилася робота по зміцненню матеріально-технічної
бази закладів культури, на що спрямовано 5 263,9 тис.грн. За рахунок цих
коштів проведено
у Барвінківському районному будинку культури:
- капітальний ремонт зали та сцени - 2 282,6 тис.грн. (2 261,8 тис.грн. –
кошти обласного бюджету, 20,8 тис.грн. – кошти районного бюджету);
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- капітальний ремонт покрівлі – 1 418,8 тис.грн.;
- поточний ремонт другого поверху – 194,4 тис.грн.;
- поточний ремонт сходового маршу та хореографічної зали – 196,0
тис.грн.;
- поточний ремонт коридору другого поверху – 137,0 тис.грн.;
- придбано світлову апаратуру – 120,9 тис.грн., одяг для сцени та сценічні
костюми – 120,0 тис.грн.;
- виконано поточний ремонт покрівлі Барвінківського краєзнавчого музею
– 199,9 тис.грн.;
- поточний ремонт приміщення Іванівської Другої дитячої музичної школи
– 7,6 тис.грн. та на зміцнення матеріально-технічної бази – 19,4 тис.грн.;
- на придбання матеріалів для поточного ремонту КЗ «Барвінківська
централізована бібліотечна система» - 10,0 тис.грн.;
- придбання комп’ютерної техніки для централізованої бухгалтерії сектору
культури і туризму – 44,5 тис.грн.;
За рахунок коштів місцевих бюджетів виконано поточні ремонти
сільських закладів культури:
- по Іванівській сільській раді (клубні заклади) -181,3 тис.грн.;
- по Іллічівській сільській раді (будинок культури) – 34,2 тис.грн.;
- по ІІ-Іванівській сільській раді (будинок культури та бібліотека) -50,0
тис.грн.;
- по Богодарівській сільській раді (клубні заклади та бібліотека) – 39,9
тис.грн.;
- по Гаврилівській сільській раді (клубні та бібліотечні заклади) – 45,8
тис.грн.;
- по Подолівській сільській раді (будинок культури) – 16,0 тис.грн.;
- по Новомиколаївській сільській раді (бібліотека) – 1,5 тис.грн.;
- по Грушуваській сільській раді (бібліотека) – 1,0 тис.грн.
Фізична культура і спорт
Забезпечено подальший розвиток фізичної культури та спорту завдяки
збереженню діючої мережі та матеріально-технічної бази.
Протягом року збірні команди району брали участь у обласних змаганнях
з шахів, гирьового спорту, важкої атлетики, футзалу, баскетболу, волейболу,
настільного тенісу, легкої атлетики та у змаганнях з масових видів спорту.
За результатами змагань команди району посіли призові місця: 1 місце у
змаганнях з шахів серед районів Харківської області, 1 місце у змаганнях з
важкої атлетики серед районів Харківської області, 1 місце в обласній
Спартакіаді державних службовців, 2 місце на Всеукраїнських змаганнях з
важкої атлетики м. Скадовськ, 3 місце в обласній Спартакіаді фізкультурних
працівників.
У 2018 році проведений Чемпіонат району з футболу, в якому взяли участь
10 команд району. Це команди міської ради, Іванівської, Григорівської,
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Гусарівської, Подолівської, Іллічівської, Гаврилівської, Великокомишуваської,
Новомиколаївської, Іванівської Другої сільських рад.
У травні минулого року обласною державною адміністрацією були
підведені підсумки роботи районних держаних адміністрації у сфері розвитку
фізичної культури та спорту за 2017 рік. В загальному рейтингу район посів 2
місце. Підсумки роботи щодо розвитку фізичної культури і спорту за 2018 рік
будуть підведені у травні поточного року.
Окремо необхідно зупинитись на пріоритетах та проектах на
наступний рік.
У 2018 році районною державною адміністрацією до обласної Ради
регіонального розвитку направлено пропозиції до Перспективного плану
розвитку Харківської області на 2019-2021 роки. Погоджені 14 об’єктів
соціальної сфери та інфраструктури району, які будуть фінансуватися за
рахунок коштів обласного бюджету, а саме:
1. Капітальний ремонт опорного закладу Барвінківська ЗОШ № 1. Роботи
будуть проведені у два етапи: І етап - 2019 рік, ІІ етап 2020 рік.
2. Капітальний ремонт системи опалення філії Подолівський навчальновиховний комплекс опорного закладу Барвінківська ЗОШ № 1. Проведення
робіт також заплановано у 2 етапи: І етап: 2019 рік - виготовлення проектнокошторисної документації, проведення експертизи робочого проекту; ІІ етап:
2020 рік - роботи по проведенню капітального ремонту.
3. Капітальний ремонт частини приміщень Барвінківської дитячоюнацької спортивної школи.
4. Капітальний ремонт покрівлі Григорівського навчально-виховного
комплексу.
5. Капітальний ремонт покрівлі центрального корпусу Мечебилівської
ЗОШ.
6 Капітальний ремонт покрівлі Барвінківської ЗОШ № 3.
7. Реконструкція системи водопостачання в с. Гаврилівка.
8. Капітальний ремонт покрівлі стаціонарного відділення Барвінківської
центральної районної лікарні. Проведення робіт по даному об’єкту заплановано
у два етапи: 2019 рік – виготовлення проектно-кошторисної документації,
2020 рік - проведення безпосередньо робіт по капітальному ремонту даху.
9.
Капітальний ремонт операційних приміщень Барвінківської
центральної районної лікарні.
10. Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж у селищі
Іванівка Барвінківського району (на протязі 2019 -2021 років).
11. Протягом 2019 - 2021 років передбачене капітальне будівництво
мережі вуличного освітлення у місті Барвінкове:
- по вул. Б.Хмельницького;
- по вул. Івана Величко;
- по вул. Івана Плиса (частина);
- по вул. Соборна (частина).
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Також планується проведення ремонтних робіт автодороги державного
значення Ізюм – Барвінкове (2019-2020 роки).
На 2019 рік враховані пропозиції щодо фінансування поточного
середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого
значення:
- Петрівське- Іванівка Друга, протяжністю 10,8 км;
- Мар’ївка - Мечебилове, протяжністю 22,7 км;
- Барвінкове – Мечебилове, протяжністю 27,3 км.
Поряд з цим, за кошти державного бюджету буде продовжено:
- будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (з
житлом) по вул. Миру, 7-а в с. Іванівка;
- будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по
провул. Шкільному, 2-а в с. Мечебилове.
Крім того, ТОВ «Агро Інвестиційна група» розпочато у 2017 році
реалізацію інвестиційного проекту з реконструкції комплексу будівель та
споруд з приймання, очистки, сушки, зберігання та відвантаження зерна.
Загальний об’єм одночасного зберігання становить 25 тис.тонн. На даний час
триває благоустрій території та облаштування внутрішньої інфраструктури.
Обсяг інвестицій складає 115 млн.грн. Запланований початок роботи комплексу
– травень 2019 року. Передбачено створити 65 нових робочих місць.
Заплановано будівництво газопроводу високого та середнього тиску в рамках
проекту газифікації зерносушарки та другої черги комплексу будівель та
споруд ємністю одночасного зберігання зерна 30 тис.тонн, а також будівництво
масло-екстракційного цеху.
Це були основні аспекти діяльності Барвінківської районної державної
адміністрації за 2018 рік. Все, чого ми досягли – результат співпраці управлінь,
відділів, секторів, служб районної державної адміністрації з районною, міською
та сільськими радами, депутатами всіх рівнів, підприємствами, установами та
громадськими організаціями району.
У кожній галузі є чимало позитивних зрушень, але і немало проблем, які
ми намагаємося вирішити. Незважаючи на окремі невирішені проблеми, в
районі є реальний потенціал для збереження стабільного економічного
розвитку, що і відображено в Програмі економічного і соціального розвитку
Барвінківського району на 2019 рік.
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