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ВСТУП
Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року№ 621 «Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами та
доповненнями), райдержадміністрацією за участю місцевих рад, підприємств,
установ та організацій району підготовлено Програму економічного і
соціального розвитку Валківського району на 2019 рік (далі – Програма) та
основні показники економічного і соціального розвитку району на 2019 рік.
Програма підготовлена на основі аналізу показників розвитку району за
попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного
розвитку району на 2019 рік, а також заходи щодо реалізації державної
політики, спрямованої на підвищення якості життя громадян.
Метою і завданнями Програми є відновлення сталого економічного
зростання, формування режиму максимального сприяння для бізнесу, більш
повне розкриття експортного потенціалу району, створення умов для
надходження вітчизняних та іноземних інвестицій, зниження рівня бідності та
підвищення соціальної захищеності мешканців району, забезпечення розвитку
ринку праці, розвиток гуманітарної сфери.
Реалізація заходів Програми буде забезпечена за наявності фінансування з
районного, обласного та державного бюджетів, власних коштів підприємств,
коштів інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел.
У ході виконання до Програми можуть вноситися зміни. Зміни до
Програми затверджуються Валківською районною радою за поданням
Валківської районної державної адміністрації.

5

ПРІОРИТЕТИ
ТА
ОСНОВНІ
ЗАВДАННЯ
СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2019 РІК
1.1. Розвиток базових
життєзабезпечення

галузей

економіки

та

інфраструктури

1.1.1. Агропромисловий комплекс
Стислий опис ситуації в галузі:
На сьогодні аграрний сектор є ключовою галуззю економіки, базовою
складовою виступає сільське господарство.Цей сектор також формує основу
продовольчої та екологічної безпеки, а також формує соціально-економічні
основи розвитку сільських територій.
Виробництвом сільськогосподарської продукції в 2018 році займалися 79
сільгосппідприємств різних форм власності, в тому числі 8 приватних, 16
товариств з обмеженою відповідальністю, 2 сільськогосподарських виробничих
кооперативів, 4 підприємства державної форми власності, в т.ч. 2 підсобне
господарство,44 селянських фермерських господарств, 5 сільськогосподарських
товариств з обмеженою відповідальністю .
На території району здійснюють діяльність три великих аграрних
об‟єднання з них: «Золотий світанок» - ТОВ «Агротоп» , «Агрозенерейшен» СТОВ «Лан» та «Астарта»– СТОВ «Ніка» .
Протягом 2018 року вживалися заходи, спрямовані на забезпечення
населення сільськогосподарською продукцією, підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, вирішення
соціальних проблем села.
На сьогоднішній день агропромисловий комплекс району забезпечує
потреби внутрішнього ринку в більшості видів продукції та займає позиції на
зовнішніх ринках щодо експорту соняшникової олії та зернових культур.
Відповідно до постанови КМУ від 07.02.2018 року №107 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для підтримки галузі тваринництва». На утримання молодняка ВРХ у
районі отримали дотацію 43 фізичні особи на суму 32,6 тисяч гривень.
За 2018 рік індекс обсягів виробництва валової продукції сільського
господарства в усіх категоріях господарств порівняно з відповідним періодом
2017 року склав 125,7 %.
Всіма категоріями господарств району зібрано 181,4 тис.тонн зернових,
середня урожайність зернових 46,0 ц/га, в тому числі сільгосппідприємствами
зібрано 111,5 тис. тонн зерна при урожайності 45,9 ц/га.
Валовий збір цукрового буряка в сільгосподарських підприємствах
збільшився на 14,0 тис.тонн в порівнянні з 2017 роком, середня урожайність
склала 355,0 ц/га.
Соняшнику зібрано 43,6 тис.тонн на 40 % більше минулорічного
показника, середня урожайність соняшнику склала 30,2 ц/га.
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В галузі тваринництва за січень-грудень в сільгосппідприємствах району
надоєно 3590 тонн молока, менше на 15% чим в минулому році. Удій на 1
корову за цей період складає 4305 кг, більше на 2% минулого року.
Вихід телят на 100 корів збільшився в порівнянні з 2017 роком на 20 % і
становить 76 голів. За 2018 рік поголів‟я великої рогатої худоби збільшилось
на 25 %, в тому числі поголів‟я корів збільшилось на 57%, кількість свиней
збільшилась у 2,3 рази.
Сільськогосподарськими підприємствами проведено розрахунки за
оренду земельних паїв, 9,2 % від нормативно грошовій вартості орендованих
земель,
Розмір орендної плати за оренду земельних паїв з розрахунку на 1 гектар
становить 3063 гривень, що на 121 гривню або на 4 % більше минулого року.
Одним з основних показників діяльності будь-якого підприємства є
сплата податків і соціальна захищеність працівників. За 2018 рік середня
заробітна плата в сільському господарстві району збільшилась на 17 відсотків
або на 1097 гривень, яка склала 7512 гривень.
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- забезпечення виробництва по всіх категоріях господарств: зерна –182,2
тис.тонн, цукрових буряків– 59,4 тис.тонн, соняшнику – 71,3 тис.тонн, молока –
10,9 тис.тонн, м‟яса худоби в живій вазі -2,3 тис.тонн;
- створення системи ефективних заходів, спрямованих на вирощування
ремонтного молодняку ВРХ, технології утримання репродуктивного поголів‟я,
підвищення рівня та якості годівлі худоби;
- продовження роботи з технічного та технологічного оновлення
агропромислового комплексу;
- створення прозорого конкурентного середовища для представлення
продукції місцевих товаровиробників на ринках, ярмарках та презентаційних
заходах.
1.1.2 Промисловий комплекс
Стислий опис ситуації в галузі:
В 2018 році виробництвом та реалізацією промислової продукції
займалося 5 промислових підприємств: ТОВ «Інтерфакт плюс»,
ПП
«Шарівський
виробничий
комплекс»,
ТОВ
«Східноукраїнський
деревообробний комбінат», ТОВ «Валківський молочний завод», ТОВ
“Слобожанська технологічна компанія”.
У січні-жовтні 2018 р. підприємствами Валківського району реалізовано
промислової продукції на суму 280,0 млн.грн. (за аналогічний період 2017 року
– 227 млн.грн.). Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу
населення Валківського району становить 8973,8 грн.
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Промисловість району представлена наступними видами діяльності:
виробництво керамічної цегли, виробництво молочних продуктів, виробництво
гумових виробів, виробництво виробів із деревени, реалізація фасованої олії.
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- активізація
інноваційно-інвестиційної
діяльності
промислових
підприємств;
- сприяння
промисловим
підприємствам
району
в
випуску
конкурентноспроможної продукції, збільшенню обсягів її виробництва.
1.1.3 Транспортний комплекс
Стислий опис ситуації в галузі:
Автотранспортними підприємствами всіх форм власності району за
січень-жовтень 2018 року перевезено 57,9 тис.тонн вантажів, що на 33 % менше
рівня відповідного періоду минулого року. Виконано 16800 тис. тоннокілометрів, що на 23 % менше минулого року.
АТ «Валківське АТП-16341» здійснює перевезення пасажирів на
регулярних приміських та міжміських маршрутах. Ним виконується 10
міжміських та 10 приміських маршрутів загального користування.
За 11 місяців 2018 року автопідприємством
перевезено 421,1
тис.пасажирів, що становить 91 % до відповідного періоду 2017 року.
Пасажирооборот за цей період становить 16453 тис. пасажиро-кілометрів, на 9
% менше минулорічного показника.
Мережа доріг загального користування в районі становить 405,5 км, в
т.ч. державного значення - 41,8 км. Протяжність доріг місцевого значення
становить 363,7 км, з них територіальних -9,6 км, обласних -101,9 км,
районних – 252,2 км.
В дорожньому господарстві району задіяні два дорожньо-експлуатаційних
підприємства: філія «П‟ятихатське ДЕП» ДРП-2 та філія «Валківський
райавтодор».
Філією ДРП-2 на території Валківського району виконано ямкового
ремонту доріг загального користування 800 кв.м, ремонтного планування
грунту 2500 кв.м, встановлено дорожніх знаків 230 шт. Працівники філії були
задіяні в основному на проведенні ямкового ремонту доріг на території сусідніх
районів -3000 кв.м.
В поточному році за рахунок субвенції з державного бюджету виділено та
повністю освоєні кошти на проведення середнього ремонту доріг загального
користування місцевого значення:
- Валки-Пархомівка км (окремими ділянками) - 3567,9 тис.грн.;
- Коломак-Огульці км (окремими ділянками) - 3092,6 тис.грн.;
- Валки-Мельникове-Миколо-Комишувата (окремими ділянками) - 1581,4
тис.грн.;
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- /МОЗ/- Новоселівка-Сидоренкове (окремими ділянками) - 780,6 тис.грн.;
- /МОЗ/- Олександрівка-Суха Балка (окремими діялянками)- 265,1
тис.грн.;
- під‟їзд до с. Майдан (окремими діялянками) -985,8 тис.грн.;
- Круглик - Бурякове км 0+000 - км 14+400 (окремими діялянками) 981,3 тис.грн.;
- Валки- Новий Мерчик через переїзд 47 км (окремими діялянками) 757,8 тис.грн.;
- Богодухів- Валки- Нова Водолага (окремими діялянками) - 917,8
тис.грн.
На проведення середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності в
2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
профінансовано 4939,3 тис.грн.
Із загальної суми коштів профінансовано:
- Валківською міською радою - 603,3 тис.грн., ;
- Ков‟язькою селищною радою 275 тис.грн;
- Старомерчицькою селищною радою - 400 тис.грн.;
- Баранівською сільською радою - 198 тис.грн.;
- Благодатненською сільською радою - 198 тис.грн.;
- Високопільською сільською радою - 198 тис.грн.;
- Сидоренківською сільською радою - 197 тис.грн.;
- Огульцівською сільською радою - 197 тис.грн.;
- Гонтовоярською сільською радою - 198 тис.грн.;
- Заміською сільською радою - 198 тис.грн.;
- Кобзарівською сільською радою - 198 тис.грн.;
- Костівською сільською радою – 198 тис.грн.;
- Мельниківською сільською радою - 198 тис.грн.;
- Минківською сільською радою - 197 тис.грн.;
- Новомерчицькою сільською радою - 197 тис.грн.;
- Олександрівською сільською радою- 197 тис.грн.;
- Перекіпською сільською радою - 196 тис.грн.;
- Сніжківською сільською радою - 198 тис.грн.;
- Шарівською сільською радою - 500 тис.грн.;
- Черемушнянською сільською радою - 198 тис.грн.
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- підвищення якості і рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів,
покращення безпеки дорожнього руху;
- своєчасне і повне задоволення потреб господарського комплексу та
населення в перевезеннях.
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1.1.4 Реформування житлово-комунального господарства
Стислий опис ситуації в галузі:
Згідно
Державної програми реформування житлово-комунального
господарства, для забезпечення юридичного оформлення майнових прав на
будинок та прибудинкову територію, спільного користування та управління
будинком створено 19 об‟єднань співвласників багатоквартирних будинків, в які
входять 34 будинки.
Депутатами Валківської міської ради затверджено «Програму сприяння
діяльності об‟єднань співвласників багатоквартирних будинків на території
міста Валки на 2018-2020 роки», якою передбачено відшкодування відсотків по
кредитах, отриманих на впровадження енергозберігаючих заходів.
Протягом 2018 року продовжується робота по оформленню кредитів
мешканцями Валківського району на енергозберігаючі матеріали та обладнання.
З травня поточного року було розпочате кредитування Валківським
відділенням «Ощадбанку» на сьогодні видано населенню 65 кредитів на 1 млн.800
тис.грн. та 1 кредит на 54 тис.рн. для ОСББ «Перемога 16».
Завершене переведення житлових будинків м. Валки на індивідуальне
опалення. У поточному році багатоквартирний житловий будинок по вул. Пушкіна
будинок № 22 переведений на електроопалення.
Послуги з водопостачання та водовідведення в районі надає два
підприємства:КП «Вода» Валківської районної ради та ЖКП «Сніжків»
Сніжківської сільської ради.
Станом на 01.11.2018 в районі користуються послугами централізованого
водопостачання населення міста Валки, 2 селищ міського типу і 19 сільських
населених пунктів, в яких налічується 105 свердловин, з яких діючих -65, для
питного водопостачання використовується- 36.
Кількість особових рахунків по КП «Вода» 4533, в т.ч. населення 4359,
бюджет 174.
ЖКП «Сніжків» 320, в т.ч. 315 населення, 5 бюджет.
Для забезпечення належної реалізації статутних завдань, посилення
фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання
якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення
сприятливих умов для життєдіяльності мешканців і сприяння поліпшенню
фінансово-господарської діяльності підприємств водопостачання, відповідно
до затвердженої програми протягом трьох років із районного бюджету було
надано кошти для КП «Вода»:
Загальний фонд Спеціальний фонд, (тис.грн)
2016 рік
285,7
80,6
2017 рік
147,7
2018рік
16,8
15,0
На протязі двох останніх років, суттєво змінилось фінансування підприємств
водопостачання за рахунок обласного та місцевого бюджету.
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Так у 2017 році на КП «Вода» проведена заміна сталевих труб на
поліетиленові від свердловини №7; № 7 а до резервуару питної води, протяжністю1000 м., замінено 350 м водопідіймальних сталевих труб на поліетиленові на
свердловині №7 та №19.
виділені кошти із районного бюджету в сумі 38,6 тис.грн на придбання
насосу та 86 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт водогону у м. Валки.
На виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення
реконструкції водозабору по вулиці Іванській в м.Валки з технічним
переоснащенням свердловини №3 та №3 А та водопровідної башти, виділені
кошти 35,0 тис.грн.;
Валківською міською радою виділено 78,7 тис.грн. на проведення
поточного ремонту мережі водопостачання.
За кошти обласного бюджету у сумі 1 200 тис.грн. проведений капітальний
ремонт водогону у м. Валки, протяжністю 2 км по вул. Чехова та Музейній та
встановлена башта Рожновського для свердловин №3 та №3А, на загальну суму –
1млн. 650,0 тис.грн.
За кошти районного бюджету, в сумі 50,0 тис.грн., розроблена гідравлічна
модель системи централізованого водопостачання м. Валки, яка надає можливість
провести оптимізацію технологічного процесу подачі та розподілу води в мережах
водопостачання.
Проведений енергоаудит споживання електроенергії на водозаборі КП
«Вода» та надані пропозиції щодо впровадження заходів з енергозбереження.
У поточному році, за кошти обласного бюджету, проводиться капітальний
ремонт водогону по вул. Піщаній, пер. Козацький та вул. Грабовського у м. Валки
на суму 2 000 тис.грн.
З метою подальшого розвитку каналізаційних мереж м.Валки розпочата
реконструкція очисних споруд, на придбання матеріалів виділено 3 468
тис.грн., кошти обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища.
За кошти Сніжківської сільської ради розроблений детальний плану
території в межах населеного пункту с.Сніжків для розміщення очисних
споруд.
Розпочата робота щодо розробки проектно-кошторисноїї документації,
очисних споруд БІОТАЛ – 60, виділені кошти Сніжківської сільської ради в
сумі 103 тис.грн. (50%), дана установка працюватиме в автоматичному режимі і
не вимагає присутності постійного обслуговуючого персоналу.
З метою поліпшення фінансово-господарської діяльності ЖКП «Сніжків»
надана фінансова підтримка Сніжківською сільською радою у сумі 128 тис.грн.
Поводження з побутовими відходами є одним з пріоритетних і
найважливіших напрямків як господарської, так і природоохоронної діяльності
у Валківському районі. Воно включає в себе дії, спрямовані на запобігання
утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, перероблення,
утилізацію і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за
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місцями
захоронення.
В м. Валки вивіз побутових відходів забезпечує комунальне підприємство
«Благоустрій», яке має 3 одиниці спеціалізованої техніки.
На території Валківського району з 1976 року діє сміттєзвалище,
розташоване у с. Піски на площі 3,7 га. Земельна ділянка виділена рішенням
ХІІ сесії Валківської районної ради від 06.07.2000 року.
Сміттєзвалище обладнане обвалуванням, огорожею та охороною,
санітарно-екологічний стан – задовільний. Паспорт відсутній.
В рамках міні-проекту«Чисте місто - здорове суспільство» в м. Валки
запроваджений роздільний збір побутових відходів. На базі доукомплектування
існуючих майданчиків установленні спеціальні контейнери для збору скла та
пластика біля багатоквартирних будинків.
Роздільне збирання твердих побутових відходів є одним з варіантів
ефективного вирішення проблем у сфері поводження з ними. Користь
роздільного збирання твердих побутових відходів населенням виявляється,
зокрема, у зменшенні навантаження на полігони твердих побутових відходів,
збереженні природних ресурсів, покращення екологічного стану.
З метою впровадження уніфікованої системи поводження з твердими
побутовими відходами та вирішення питання зменшення обсягів накопичення
сміття, поліпшення екологічної ситуації у Валківському районі з посадовими
особами місцевого самоврядування проводиться роз‟яснювальна робота щодо
утворення на базі КП «Благоустрій» Валківської міської ради районного
комунального підприємства з наданням розширеного переліку комунальних
послуг, а саме: послуг електрика, будівельні послуги, послуги з утримання
доріг, ремонту колодязів та ін. Даний процес потребує додаткового спів
фінансування, встановлення спеціального обладнання. Враховуючи обмежені
можливості комунального підприємства, вирішити зазначену проблему наразі
можна за рахунок залучення коштів інвесторів, підприємств та установ району.
Вирішується питання щодо розширення площі існуючого сміттєзвалища
ус. Піски до 9 га за рахунок земель запасу Валківського району.
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- проведення реконструкції очисних споруд в м. Валки;
- завершення капітального ремонту водогону по вулицях Кільцева, Гоголя,
Мічуріна, Суворова, Грабовського, Б.Хмельницького, Піщана, Сидоренка,
пров.Козацький в м. Валки;
- нове будівництво очисних споруд побутово- господарської каналізації в
с.Сніжків ;
- придбання сміттєвоза СБМ 304/1 на базі шасі МАЗ 5340 (задньої
загрузки), місткість бункура для ТПВ 18 куб.м та екскаватора-навантажувача
марки ELEX 8ІА-01 з телескопічного рукояткою в повній комплектації.
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1.1.5 Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг
Стислий опис ситуації в галузі:
Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення є
важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у
формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб
населення в товарах і послугах. Протягом 2018 року здійснювалось відкриття
об‟єктів торгівлі, відповідно створювалися нові робочі місця.
Кількість об‟єктів роздрібної торгівлі в районі станом на 01.10.2018 року
складає 306 одиниці (магазинів- 230, кіосків-76). За 9 місяців 2018 року мережа
підприємств збільшилась на 4 одиниці (магазинів-3, кіосків-1).
Реалізація продовольчих та непродовольчих товарів здійснюється також
через ПО «Валківський ринок» та Торгівельний майданчик по продажу товарів
народного споживання.
Кількість підприємств ресторанного господарства району станом на
01.10.2018 року складає 23 одиниці (кафе- 23).
Мережа підприємств побуту станом на 01.07.2018 року складає 209
одиниць. З цього обсягу кількість підприємств побуту, розташованих у
сільській місцевості, складає 101 одиницю, або 48%.
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
-збереження позитивної динаміки розвитку споживчого ринку, здатного
задовольнити потреби населення в якісних товарах і послугах, його показників
та сучасної інфраструктури;
- забезпечення сталого розвитку сфери побутового обслуговування населення
району;
- сприяння забезпеченню захисту прав споживачів;
- сприяння зростанню частки продукції, яка виробляється місцевими
товаровиробниками
на
внутрішньому
ринку
та
підвищення
її
конкурентоспроможності.
1.2. Забезпечення умов для стійкого економічного розвитку
1.2.1 Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Стислий опис ситуації в галузі:
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку району потребує
мобілізації всіх наявних ресурсів для залучення вітчизняних та іноземних
інвестицій в економіку району.
Для цього розроблений та постійно оновлюється «Інвестиційний паспорт
Валківського району».
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Розроблений бізнес-план по будівництву комплексу переробки зернових
та олійних культур з відділенням відгодівлі великої рогатої худоби на території
Новомерчицької сільської ради Валківського району Харківської області.
Товариство з обмеженою відповідальністю “СП з іноземними інвестиціями
“Міола” планує розпочати будівництво комплексу в 2019 році.
Суб‟єкти підприємницької діяльності району протягом 9 місяців
поточного року продовжували здійснювати
свої зовнішньоекономічні
зв‟язки.
Сума експорту склала 4760,4 тис. дол. США. Свою продукцію суб‟єкти
господарювання експортують в Китай, Грецію, Польщу, Молдову, Німеччину,
Латвію, Палестину, Словаччину.
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- активізація залучення міжнародної технічної допомоги для забезпечення
підвищення конкурентоспроможності пріоритетних галузей економіки;
- розвиток
зовнішньоекономічної
діяльності,
орієнтування
зовнішньоекономічних зв‟язків на довгострокову перспективу;
- забезпечення участі підприємств району у всеукраїнських та
міжнародних виставках, ярмарках, семінарах, конференціях.
1.2.2 Розвиток малого та середнього бізнесу
Стислий опис ситуації в галузі:
Загальна кількість суб‟єктів підприємницької діяльності в районі станом
на 01.12.2018 року становить 1146. Із них 134 – юридичних осіб та
1012 фізичних осіб – підприємців. З початку року їх кількість зросла : ФОПна 4 %, юридичних осіб- на 3 %.
За напрямками економічної діяльності найбільша кількість малих
підприємств зайнята в сфері торгівлі - 35 %. Питома вага малих підприємств в
сільському господарстві становить 22 %, в харчовій промисловості - 10 %, у
сфері побуту - 6 %, в будівельній галузі - 4 %, в виробництві виробів із дерева
– 4%, в автоперевезенні пасажирів - 2%. Решта 17 % малих підприємств
зайняті в інших галузях економіки.
У 2017 році в середньому по району на 10 тис. осіб наявного населення
припадало 41 мале підприємство, у 2018 році – 43 підприємства.
На малих підприємствах району зайнято 2939 осіб, в тому числі найманих
працівників - 1440 осіб.
Частка малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції
(робіт, послуг) складає 35 %.
Крім малих підприємств, зареєстрованих в районі, в сільському
господарстві працюють 43 фермерських господарства, які є однією із
організаційних форм малого бізнесу. Ця сфера малого бізнесу наповнює
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споживчий ринок сільскогосподарською продукцією та створює переважну
більшість робочих місць у бізнес-секторі.
Фермерські господарства району займаються переважно вирощуванням
зернових культур, соняшнику, сої.
Поряд з підприємствами малого бізнесу, які мають статус юридичної
особи, в районі здійснюють свою діяльність фізичні особи- підприємці.
Переважна більшість підприємців працюють у сфері роздрібної
торгівлі – 53 %. У ресторанному господарстві зайнято 2 % суб‟єктів.
Автоперевезення пасажирів здійснюють 3 % підприємців. 17% підприємців
надають побутові послуги. Слід відмітити, що приватні підприємці розширюють
свої види діяльності – в порівнянні з минулими роками стали більше займатися
сільським господарством – 7 %, рибництвом – 2 %, виробництвом харчових
продуктів (хліб, борошно, макарони, сири) – 2 %. В будівельній галузі зайнято 2
% фізичних осіб. Іншими видами діяльності займаються – 8 % від загальної
кількості фізичних осіб-підприємців.
Підтримка малого та середнього бізнесу в районі здійснюється завдяки
створенню сприятливих умов для його розвитку шляхом координації дій
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб”єктів
підприємництва, громадських організацій.
В районі функціонує Центр надання адміністративних послуг. Це – важливий
крок щодо реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку бізнесу,
удосконалення системи дозвільних процедур за принципом роботи «єдиного
вікна». За 11 місяців поточного року надано 5522 адмінпослуг, в тому числі – 8
документів дозвільного характеру.
Через районний центр зайнятості проводиться робота щодо активізації
життєвої позиції безробітних, зокрема відкриття власної справи. За 11 місяців
виплачено одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними
підприємницької діяльності 2 чол. на суму 44,0 тис.грн. Крім того надано
фінансову допомогу 3 чол. відповідно до порядку реалізації пілотного проекту
із
залученням
до
роботи
членів
малозабезпечених
сімей
та
внутрішньопереміщених осіб, затвердженого постановою КМУ від 02.12.2015
№1154.
В районному центрі зайнятості діє Консалтинговий центр та безкоштовні
послуги, які ним надаються для фізичних-осіб-підприємців.
У Консалтинговому центрі можна отримати доступ до систем зв”язку і
комунікацій (комп”ютер з підключенням до мережі Інтернет, засоби друку,
копіювання, сканування документів), консультації щодо норм чинного
законодавства у сфері державної реєстрації суб‟єктів господарювання,
ліцензування, патентування провадження підприємницької діяльності, вибору
системи обліку і оподаткування та інші.
Для надання консультацій залучаються фахівці органів державної влади та
інших організацій, які за напрямком своєї діяльності сприяють розвитку малого
і середнього підприємництва.
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Валківською державною податковою інспекцією постійно проводяться
семінари на актуальні теми: наприклад- “Легалізація робочих місць”,
“Оподаткування фермерських господарств”, “Зміни в податковому
законодавстві для сільгосптоваровиробників” та інші.
В районній газеті «Сільські новини» в рубриці «Своя справа» постійно
друкуються публікації з актуальних питань ведення малого та середнього
бізнесу.
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації було розміщено
інформації про відкриту Харківським регіональним фондом підтримки
підприємництва спільно з Департаментом економіки та міжнародних відносин
Харківської обласної державної адміністрації «Гарячу лінію для підприємців»
та про проведення низки конкурсів: бізнес - планів серед молоді, проектів
суб‟єктів малого підприємництва на отримання мікрокредиту.
Представники сфери малого бізнесу залучаються до участі в ярмаркових
заходах на обласному та районному рівнях.
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- організація консультативної допомоги, створення сприятливих умов
для розвитку малого та середнього бізнесу;
- сприяння з боку органів місцевого самоврядування в отриманні
суб‟єктами підприємництва у виробниче користування незадіяних приміщень
та земельних ділянок.
- організація підготовки навчання кадрів для малого підприємництва
районним центром зайнятості, надання одноразової допомоги на відкриття
власної справи.
1.2.3 Реформування системи надання адміністративних послуг
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в районі
створено та діє центр надання адміністративних послуг .
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) щодня забезпечує
прийом громадян, зручне і оперативне отримання адміністративних послуг
фізичними та юридичними особами, максимальне спрощення організації та
технології їх надання, відкритість і прозорість умов при розгляді звернень
фізичних та юридичних осіб.
В ЦНАПі району споживачам надаються:
- послуги органів виконавчої влади (Держгеокадастр, Валківський РВ ГУ
ДСНС України у Харківській області, Валківське районне управління
головного управління Держпродслужби в Харківській області, Валківський
районний сектор ДМС);
- послуги місцевої державної адміністрації;
- послуги з видачі документів дозвільного характеру.
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Загалом громадянам та представникам бізнесу району доступно майже 50
адміністративних послуг.
Особлива увага керівництва Валківської районної державної адміністрації
приділяється координації дій органів влади та територіального підрозділу
суб‟єкта надання адмінпослуг, що забезпечує організацію якісного та
своєчасного надання адмінпослуг, а також оперативне вирішення проблемних
питань, які виникають в процесі їх надання.
В Валківському районі відкрито новий єдиний інтегрований офіс центр
надання адміністративних послуг.
Створено належні умови праці для співробітників ЦНАПу, для
ефективного функціонування центр забезпечено необхідними метеріальнотехнічними засобами. Для роботи в ЦНАПі району задіяні 4 адміністратори.
ЦНАПом організовано надання адмінпослуг в електронному вигляді.
Завдяки співпраці ЦНАП з державними електронними реєстрами (напр.
Держгеокадастр) та громадським порталом електронних державних послуг
споживачі мають можливість замовити послуги за спрощеною системою через
інтернет-ресурси.
В районній державній адміністрації створено також сектор з питань
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань.
Для інформування населення та спрощення обміну відомостями між
територіальними громадами Харківської області на офіційному сайті
Валківської райдержадміністрації розміщено окрему рубрику «Адмінпослуги»,
на якій розміщено корисну для споживачів інформацію щодо роботи районного
ЦНАПу.
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
-забезпечення безкоштовного підключення адміністраторів ЦНАП до реєстрів
та баз даних центральних органів виконавчої влади, які є суб‟єктами надання
адміністративних послуг, в режимі доступу для здійснення функцій з прийому
заяв та отримання результатів адміністративних послуг;
- оновлення матеріально-технічної бази центрів надання адміністративних
послуг, комп‟ютерної техніки та програмного забезпечення ;
- реалізація проектів з оптиматизації процесу надання адміністративних
послуг та переведення їх надання в електронний вигляд, розробка
програмного забезпечення, можливість подавати документи та отримувати
результати адміністративних послуг в паперовій або електронній формі у
будь-якому ЦНАПі області.
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1.2.4 Податково-бюджетна діяльність
Стислий опис ситуації в галузі:
До кінця 2018 року до місцевих бюджетів Валківського району очікується
отримати 129245,5 тис.грн. ( темп росту – 123,6% до 2017р.), із них доходи
загального фонду бюджету району 121625,0 тис.грн., доходи спецфонду –
7620,5 тис.грн. суттєвий темп приросту зумовлений зарахуванням до иісцевих
бюджетів з 01.01.2018р. частини рентної плати за видобуток вуглеводнів (
очікувана сума за 2018р. – 17747,0 тис.грн.).
У структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів
Валківського району (без врахування трансфертів) у 2018 році найбільша
питома вага припадає на: податок на доходи фізичних осіб - 46,2%, податок на
майно – 15,4%, єдиний податок – 17,3%, рентна плата за використання
природних ресурсів – 14,7%.
Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб очікується в сумі
55946,7 тис.грн., що порівняно з 2017 роком становить 105,8 відсотки, приріст
складе 3087,4 тис.грн.
Очікувані надходження податку на майно в 2018 році 19003,8 тис.грн., що
на 1206,8 тис.грн. більше ніж в 2017 році.
По єдиному податку за 2018 рік очікується отримати 21301,4 тис.грн., що
перевищить показники за 2017 рік на 3644,5 тис.грн.
Пріоритетним напрямком роботи у рамках проведення реформи місцевого
самоврядування і територіальної організації влади є забезпечення фінансової
самостійності місцевих бюджетів, а також стимулювання до нарощення
місцевої ресурсної бази. Пріоритетним залишається необхідність забезпечення
повноти та своєчасності збору податків та платежів до всіх рівнів бюджету та
виконання запланованих в місцевих бюджетах видаткових призначень у
повному обсязі.
1.3 Підвищення стандартів життя
1.3.1 Демографічна політика
Стислий опис ситуації в галузі:
Демографічна ситуація в районі погіршилася. Якщо за 9 місяців 2017
року природний рух населення становив мінус 6,26, то в 2018 році погіршився
до мінус 7,18. Протягом січня-вересня 2018 року чисельність населення
зменшилась на 228 осіб.
В січні-вересні 2018 року в районі народилось 172 дитини проти 210
в 2017 році. Померло за цей період 400 осіб проти 411 в 2017 році.
Рівень смертності дорослого населення зменшився і становить 12,6 за 9
місяців 2018 року проти 12,8 за відповідний період 2017 року.
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Станом на 01.10.2018 року в Валківському районі проживало 31202
особи наявного населення, в тому числі в сільській місцевості – 17424осіб; в
міській – 13778 осіб, в м. Валки – 8895 осіб.
1.3.2 Стан справ щодо соціально- правового захисту дітей
Стислий опис ситуації в галузі:
В районі забезпечено умови для соціально-правового захисту кожної
дитини- сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
Основним
напрямком
діяльності
служби
у
справах
дітей
райдержадміністрації незмінно залишається своєчасне виявлення та
влаштування дітей до сімейних форм виховання.
Кількість облікових дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування склала на 1 грудня 2018 року 78 дітей, тобто їх кількість поступово
збільшується (на 01 січня 2017 року року було 65 дітей).
В районі 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.
Показник сімейної форми виховання в районі складає 96%.
Базовою формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування в районі залишається опіка (піклування). Цією
формою виховання охоплено 57% дітей (у 2016 році-60%).
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- проведення роботи щодо своєчасного виявлення і обліку дітей, які залишилися
без батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, та здійснення заходів соціального захисту прав та законних
інтересів дітей з метою профілактики соціального сирітства на недопущення
вилучення дітей з сім‟ї;
- вживання вичерпних заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання- на
усиновлення, під опіку, піклування, у прийомну сім‟ю, дитячий будинок
сімейного типу;
- продовження діяльності щодо реалізації права дитини на сімейне виховання у
разі влаштування її до закладу для дітей- сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- посилити контроль за утриманням та вихованням дітей, які проживають в
сім‟ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім‟ях, дитячих
будинках сімейного типу та в сім‟ях, де батьки не виконують батьківських
обов‟язків.

19

1.3.3 Зайнятість населення та ринок праці
Стислий опис ситуації в галузі:
Протягом 2018 року в районі здійснювалися заходи, спрямовані на
проведення державної політики у сфері зайнятості, ефективне використання
трудових ресурсів, регулювання процесів на ринку праці.
У всіх сферах економічної діяльності зайнято 15,4 тис.чол., що складає
майже 82 % від загального числа трудових ресурсів. З них - на підприємствах, в
організаціях та установах всіх форм власності – 22%, в особистому селянському
та фермерських господарствах - 32%, підприємництвом та самозайнятостю34%.
Для сфери зайнятості населення протягом 2018 року було характерно:
- впровадження режиму неповної зайнятості;
- скорочення потреби в кадрах, що спричинило навантаження на одне вільне
робоче місце( 6 осіб);
- низький рівень заробітної плати на підприємствах та організаціях району .
Ситуація на зареєстрованому ринку праці
протягом 2018 року
характеризується наступними даними.
Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній
службі зайнятості протягом 10 місяців 2018 року- 1062 осіб ( 2017 рік – 1282
осіб ); статус безробітного мали у 2018 році (10 міс) - 119 осіб (2017 рік- 277
осіб).
Всі вони отримали консультаційні та інформаційні послуги.
Допомогу у працевлаштуванні за звітний період отримали в 2018 р. (10
місяців )-727чол.( 2017р. - 771 чол.).
З метою задоволення потреб роботодавців в робочій силі та підвищення
рівня зайнятості населення районною службою зайнятості проводилась робота
по професійній підготовці та перепідготовці незайнятого населення . За звітний
період профнавчанням було охоплено в 2018 році- 145 чол. ( 2017р.-161 чол.).
У зазначеному періоді був достатньо високим (99 % ) рівень охоплення
незайнятих громадян профорієнтаційними послугами. Належна увага
приділялась проведенню профорієнтаційної роботи, спрямованої на
формування
професійних
намірів
молоді.
Різнотематичними
профінформаційними та профконсультативними заходами (семінари,
консультації, тренінги, презентації , тощо), індивідуальними та масовими за
формою проведення було охоплено близько 2000 учнів.
В оплачуваних громадських роботах прийняло участь 802 чол.
Місцевими радами району щорічно виділяються кошти на організацію та
проведення оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового
характеру в 2018 році (10 міс.)- 211,1 тис.грн. (2017 р.- 238,1 тис.грн.).
За цей 10 місяців 2018 року в районі створено 215 робочих місць (в 2017
році- 365)в тому числі 1 - за рахунок надання одноразової допомоги для
відкриття власної справи. (в 2017 році-3).
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Від усіх створених, 126 - це фізичні особи-підприємці (2017 рік- 153), 89
- наймані працівники у фізичних осіб підприємців та юридичних осіб (2017
рік- 212).
Серед фізичних осіб підприємців найбільше створено в таких галузях як:
торгівля, сільське господарство, переробна промисловість та інших.
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- підвищення рівня зайнятості населення та зниження економічного
безробіття;
- збереження існуючих та створення нових робочих місць, сприяння
розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення, створення за
рахунок усіх джерел фінансування протягом 2019 року 250 нових робочих
місць;
- своєчасне та в повному обсязі фінансування виплат матеріального
забезпечення безробітних, надання соціальних послуг незайнятим громадянам у
період пошуку роботи;
- проведення інформаційно-роз‟яснювальної роботи серед роботодавців
та населення щодо переваг легальної зайнятості, виконання трудового
законодавства, забезпечення гарантій державного соціального захисту від
безробіття.
1.3.4 Грошові доходи населення та заробітна плата
Стислий опис ситуації в галузі:
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств,
організацій та установ району за 1 півріччя 2018 року в порівнянні з
відповідним періодом минулого року зросла на 23% і склала 5445 грн.
Станом на 1.11.2018 року заборгованість із виплати заробітної плати на
підприємствах, установах та організаціях району склала 115,2 тис.грн. Це
заборгованість одного економічно-неактивного підприємства -ПП «Арізона+» .
На економічно-активних підприємствах заборгованості з виплати заробітної
плати немає.
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- збільшення розміру середньомісячної номінальної заробітної плати
одного штатного працівника по району не менш як на 20% ;
- збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вище
прожиткового мінімуму;
- своєчасна виплата протягом року заробітної плати, ліквідація
заборгованості з виплати заробітної плати на діючих підприємствах;
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- легалізація заробітної плати, що виплачується неофіційно, внаслідок
чого зменшуються надходження до місцевих бюджетів, Пенсійного фонду та
інших страхових фондів.
1.3.5 Соціальне забезпечення
Стислий опис ситуації в галузі:
Одним із важливих напрямків роботи всіх гілок влади району є соціальний
захист населення.
Обслуговування самотніх літніх громадян і надання їм різних видів
допомоги здійснює територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) райдержадміністрації. За 2018 рік було надано 8 видів
cоціальних послуг (догляд вдома, догляд стаціонарний, соціальна адаптація,
соціально-економічні, представництво інтересів, інформаційні, консультування,
прокат засобів пересування та малої механізації) - 2265 непрацездатним
громадянам.
Соціальний захист та соціальне забезпечення, а саме призначення та
виплата державних допомог різним категоріям населення здійснюється
управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. На
обліку в управлінні знаходиться одержувачі допомоги 2018 рік – 2063 чол.(в
2017 рік – 2399 чол.) та одержувачів субсидій в 2018 рік – 2890 чол. ( 2017 рік –
5796 чол.)
З метою підтримки соціально вразливих верств населення в районі за
десять місяців 2018 рік нараховано та проведено виплату державних соціальних
допомог на суму 32 634,2 тис.грн. 49,04 % від цієї суми (16 005,1 тис.грн.)
виплачено державну соціальну допомогу сім‟ям з дітьми.( за 2017 рік
нараховано та проведено виплату державних соціальних допомог на суму 41
365,1 тис.грн. 53,2 % від цієї суми (21 991,6 тис.грн.) виплачено державну
соціальну допомогу сім‟ям з дітьми).
Виплата допомог проводилася вчасно, заборгованість відсутня.
Субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
та придбання твердого палива та скрапленого газу отримали за десять місяців
2018 року 2890 сімей ( домогосподарств) на суму 32 207,7 тис.грн.(за 2017 році
5796 сімей ( домогосподарств) на суму 61 090,7 тис.грн.)
На обліку в Єдиному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги, знаходиться 8900 громадян району, в тому числі 1040 ветеранів війни та
2039 дітей війни.
Станом на 01.11.2018 року в районі налічується 364 громадянина, які
постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи: 158 - учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС, із них 63 чол. з інвалідністю; 132 - потерпілих
внаслідок катастрофи ( в тому числі дітей – 60); вдов - 23 чол.
Виплачено компенсації на продукти харчування:
- в 2017 році - 142 чол. на суму 440,6 тис.грн.;
- за 10 місяців 2018 року - 138 чол. на суму 434,5 тис.грн.
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Призначено виплату на оздоровлення:
- в 2017 році - 124 учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС на суму
13,6 тис. грн.,
- за 10 місяців 2018 року - 124 учасникам ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС на суму 13,6 тис. грн.,
Призначена виплата на поховання:
- за 2017 рік - 7 чол., сума виплати - 10,5 тис.грн.;
- за 10 місяців 2018 року 5 чол. на суму 7,5 тис.грн.
Забезпечено ліками:
- за 2017 рік - 72 особи, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС за
пільговими рецептами лікарів на суму 109,7 тис.грн.
- за 10 місяців 2018 року – 82 особи, які постраждали від наслідків аварії
на ЧАЕС за пільговими рецептами лікарів на суму 137,7 тис.грн.
Санаторно-курортним оздоровленням скористалось:
- в 2017 році - 29 чол., які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС на
суму 160,0 тис.грн.;
- в 2018 році - 32 чол., які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС на
суму 267,6 тис.грн.;
Станом на 01.11.2018 на обліку для забезпечення спеціальним
автотранспортом перебуває 40 осіб з інвалідністю, 20 інвалідів мають
автомобілі, видані через органи соцзахисту. Протягом 2016 - 2018 років
автомобілі на район не розподілялись.
Виплачено компенсацію на бензин, ремонт та технічне обслуговування
автомобіля та на транспортне обслуговування:
- в 2017 році - 55 особам з інвалідністю на суму 18,1 тис.грн.;
- в 2018 році – 53 особам з інвалідністю на суму 18,9 тис.грн.
Одним із основних напрямків соціальної підтримки ветеранів війни є
робота по їх оздоровленню та лікуванню.
Так, санаторно-курортним лікуванням забезпечено:
- в 2017 році - 14 ветеранів війни та 53 особи з інвалідністю загального
захворювання та з дитинства;
- в 2018 році – 14 ветеранів війни та 35 оіб з інвалідністю загального
захворювання та з дитинства;
Компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку виплачено:
- в 2017 році (за 2015-2016 роки) - 12 осіб з інвалідністю внаслідок війни
на суму 4,9 тис.грн. та 9 осіб з інвалідністю загального захворювання на суму
2,0 тис.грн.;
- в 2018 році (за 2016-2017 роки) - 13 осіб з інвалідністю внаслідок війни
на суму 5,8 тис.грн. та 11 осіб з інвалідністю загального захворювання на суму
3,0 тис.грн.;
До будинків-інтернатів влаштовувались одинокі громадяни, які не здатні
самостійно себе обслуговувати та потребують постійного стороннього догляду.
Так в 2017 році – 17 чол., за десять місяців 2018 року - 12 чол.
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В 2017 році щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни до 5
травня отримало:
- в 2017 році - 1065 ветеранів війни на суму 1142,2 тис.грн.;
- в 2018 році – 937 ветеранів війни на суму 1117,8 тис.грн.;
За рахунок коштів державного бюджету матеріальну допомогу отримало:
- в 2017 році - 23 дітей з інвалідністю на суму 15,3 тис.грн.;
- за 10 місяців 2018 року – 6 дітей з інвалідністю на суму 4,3 тис.грн.;
Районною комісією з питань надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям Валківського району у разі тривалої хвороби або
оперативного лікування (за зверненням) надано одноразову грошову допомогу:
- в 2017 році - 111 громадянам на загальну суму 346,0 тис. грн.;
- за 10 місяців 2018 року – 100 громадянам на суму 300,0 тис.грн.
П
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- удосконалення
роботи
територіального
центру
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації з організації
комплексного надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та
інвалідам;
- вжиття заходів щодо своєчасного призначення та виплати населенню
всіх видів соціальної допомоги;
- забезпечення надання громадянам житлової субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива;
- підвищення piвня охоплення соціальними виплатами i послугами
найбільш незахищених верств населення.
1.3.6 Охорона здоров’я
Стислий опис ситуації в галузі:
Робота галузі охорони здоров‟я району в поточному році була спрямована
на виконання законодавчих актів у сфері охорони здоров‟я, наказів
Міністерства охорони здоров„я України, Управління охорони здоров‟я
Харківської обласної державної адміністрації та розпоряджень різних гілок
влади.
На минулий рік були визначені основні пріоритетні напрямки діяльності
спрямовані на реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров'я щодо
профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань, мінімізації
впливу факторів ризику розвитку хвороб, оптимізації організації і фінансування
медичної галузі, в т.ч. її інформатизації, зі створенням дієвої системи охорони
громадського здоров'я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб
населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в
соціально-економічному та медико-демографічному плані хронічними
неінфекційними захворюваннями.
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З метою
удосконалення
медичної допомоги жителям району в
поліклінічному відділенні КЗОЗ «Валківська центральна районна лікарня»
ведеться прийом хворих по 21 спеціальностях.
Для обстеження хворих на сучасному рівні в ЦРЛ діє: клінікодіагностична
лабораторія,
кабінет
функціональної
діагностики,
фізіотерапевтичне відділення, ендоскопічний кабінет, 4 апарати ультразвукової
діагностики, рентген-флюорографічний кабінет, пересувна флюорографічна
установка. В поліклінічному відділенні ЦРЛ діє кабінет «Довіра» де
проводиться обстеження на ВІЛ/СНІД. За призначенням лікарів проводиться
обстеження хворих на виявлення гепатитів В і С. Всього обстежено 113 чол.
При профілактичних оглядах флюорографічно обстежено за 9 місяців
2018 року 12070 чол., що становить 435,7 на 1000 дорослого населення, при
цьому виявлено 14 хворих на туберкульоз, з них 6 захворіли вперше.
З метою
удосконалення медичної допомоги матері та дитині в
поліклінічному відділенні ЦРЛ ведуть прийом 3 акушер-гінекологи,
проводиться обстеження вагітних на апараті ультразвукової діагностики.
Охоплення ультразвуковим скринінгом вагітних в термін до 22 тижнів складає
100%.
Для поліпшення стаціонарної медичної допомоги вагітним та
новонародженим запроваджено процедуру реєстрації новонароджених в
пологовому відділенні. Проводиться щомісячний аналіз стану здоров‟я дітей
першого року життя району на основі поданих талонів реєстрації
захворювань.
На виконання Постанови КМУ від 20.06.2018 року № 512, отримано від
Департаменту соціального захисту населння Харківскьої ОДА
«Пакунок
малюка» в кількості 30 штук на суму 101,2 тис.грн. для вручення породіллям в
якості одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини
Щомісячно ведеться аналіз стану здоров‟я жінок району після
профілактичного їх обстеження.
Профілактичні медичні огляди дітей району проводяться бригадою
лікарів-спеціалістів ЦРЛ згідно плану-графіку узгодженого з райвідділом
освіти.
В поліклінічному відділенні ЦРЛ ведеться
реєстр хворих
на
захворювання серцево-судинної системи; цукровий діабет.
Захворюваність на серцево – судинні захворювання залишається
стабільною і становить 2150осіб на 100 тис. населення.
Хворі, що перенесли
тяжкі
захворювання, направляються
на
консультацію до спеціалістів третинного рівня;
направлено за 10 міс.
2018р.- 540 чол.
Усі випадки запущеної онкологічної патології аналізуються комісійно
в ЦРЛ та спеціалістами Обласної клінічної лікарні. За 9 місяців 2018 року
рівень захворюваності онкологічними патологіями становить 471,1 проти 588,5
за відповідний період 2017 року.
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Хворі на цукровий діабет стоять на обліку та проходять клініколабораторне обстеження щомісячно; усі хворі, що потребують введення
інсуліну, отримують його централізовано.
Профілактичні медичні огляди визначених категорій населення району
проводяться лікарями спеціалістами першої та
вищої кваліфікаційної
категорії.
Для надання екстреної медичної допомоги в ЦРЛ забезпечено
чергування бригади лікарів ЦРЛ; наявне відділення невідкладної медичної
допомоги на 6 ліжок та резерв життєво-необхідних медикаментів.
На базі ЦРЛ медичну практику в поточному році пройшли 21 студент
Харківського медичного університету та 16 студентів медичного коледжу.
На утримання закладу охорони здоров‟я КЗОЗ «Валківська ЦРЛ» в
поточному році затверджено 34,5 млн грн, у т. ч. за рахунок доведених обсягів
медичної субвенції з державного бюджету 20,1 млн грн.
Планові асигнування на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у
поточному році складають 3,5 млн. грн.
Витрати бюджетних коштів в розрахунку на одного жителя становили
1084,57 грн.
Протягом року велася робота по залученню позабюджетних коштів за
рахунок благодійних внесків, спонсорської допомоги та добровільних
пожертвувань. Всього залучено позабюджетних коштів 1048,1 тис. грн. або
33,05 грн. у розрахунку на 1 жителя району.
Була отримана гуманітарна допомога імунобіологічних препаратів на
загальну суму 493024,69 грн.
Закуплено тубпрепарати за кошти державного бюджету – 51,7 тис. грн., та
отримана гуманітарна допомога на суму 137,0 грн.
З районного бюджету онкологічним хворим на 2018 рік виділено коштів на
суму 6,0 тис. грн., використано пільгові медикаменти на суму 4,3тис. грн.
На протязі 2018 року за кошти районного бюджету придбано медичного
обладнання: 1 холодильна камера для зберігання трупів на 3 місця – 98,0 тис.
грн. та гідравлічний пересувний підйомний стіл –26,0 тис. грн.
Також з районного бюджету виділено кошти :
- на харчування донорів на суму 15,5тис. грн. , використано – 8,7 тис. грн. ;
- на забезпечення ліками пацієнтів на цукровий та нецукровий діабет в сумі
652,7 тис. грн., використано 652,7 тис.грн.;
- на вироби медичного призначення - 257 тис.грн., використано 243 тис. грн.
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- поетапний перехід фінансування первинної ланки за принципом «гроші
ходять за пацієнтом», оплати вторинної допомоги за надані медичні послуги,
зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та
економічну ефективність.
- належне фінансування існуючих програм з охорони здоров'я населення;
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- проведення капітального ремонту відділення екстреної допомоги;
- капітальний ремонт відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії.
1.3.7 Підтримка дітей і молоді
Стислий опис ситуації в галузі:
08 лютого 2018 року рішенням ХХIII сесії VII скликання Валківської
районної ради № 462- VII була затверджена районна Програма оздоровлення та
відпочинку дітей на 2018-2022 роки.
Одним із найважливіших завдань Валківського району у сфері
соціального захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок,
особливо – максимальне охоплення організованими формами оздоровлення та
відпочинку дітей саме пільгових категорій.
На початок оздоровчого періоду в цьому році загальна чисельність дітей
шкільного віку (від 7 до 17 років) становила 3160 дітей. З цієї кількості 2120
дітей тільки пільгових категорій.
Оздоровленням охоплено 398 дітей, що становить 13% від загальної
кількості, відпочинком – 2767(87%).
Протягом оздоровчого періоду на базі навчальних закладів району з 29
травня по 15 червня 2018 року функціонувало 16 таборів з денним
перебуванням. Відпочинком було охоплено 774 дитини, що на 42 учня більше
ніж торік. Першочергово підлягали відпочинку діти-сироти та позбавлені
батьківського піклування, діти-інваліди, діти, постраждалих внаслідок аварії на
ЧАЕС, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти, які перебувають на
диспансерному обліку, діти, батьки яких є учасниками бойових дій, а АТО на
сході України та діти із сімей внутрішньо переміщених осіб.
В таборах з денним перебуванням, крім створених умов для відпочинку
дітей, діти залучалися до пізнавальної, трудової, ігрової, художньо- естетичної,
фізкультурно – спортивної, екологічної діяльності. На базі восьми закладів
працювали ще й мовні групи (Валківський ліцей та Гонтів‟ярська філія,
Старомерчицька, Шарівська, Сніжківська, Валківська ЗОШ, Серпневий та
Ков‟язький НВК).
Вже другий рік поспіль, після тривалої перерви, у Валківському районі
функціонував позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Ялинка», який в
цьому році працював три зміни. Протягом оздоровчого періоду заклад прийняв
195 дітей .
На сайтах Валківської райдержадміністрації, відділу освіти, сторінках у
Фейсбуці можна було побачити, що всі три зміни були насичені
різноманітними тематичними та профілактичними заходами, надзвичайно
яскравими відкриттями та закриттями змін, непідробними емоціями та
почуттями.
Слід зазначити, що вперше у цьому році до придбання путівок
долучилися органи місцевого самоврядування. Так, найбільше для своїх дітей
придбали: Старомерчицька селищна рада -12, Ков‟язька селищна рада - 7,
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Сидоренківська сільська рада - 3, по 2 путівки придбали – Гонтів‟ярська,
Костівська, Минківська, Сіжківська, Олександрівська, Черемушнянська,
Шарівська сільські ради.
Крім цього сектором у справах молоді та спорту Валківської
райдержадміністрації проводилася робота по направленню дітей до оздоровчих
закладів області та за її межами. 97 дітей соціально незахищених категорій
району отримали безкоштовні путівки придбані за кошти обласного бюджету.
Всього на фінансування оздоровчої кампанії 2018 року витрачено 2 млн.
739 тис. грн.:
- 1,5 млн. грн. з обласного бюджету (капітальний ремонт ПЗОВ «Ялинка»;
- 927,2 тис. грн. з районного бюджету (покращення матеріально- технічної
бази ПЗОВ «Ялинка» та придбання путівок);
- 237,7 тис. грн. з місцевого бюджету на функціонування таборів з денним
перебуванням (190,7 тис. грн.) та поточний ремонт ПЗОВ «Ялинка» (47,0 тис.
грн.);
- 63 тис. грн. батьківських коштів (доплата на харчування);
- 10, 9 тис. грн. залучених коштів.
Турбота про здоров‟я дітей є одним з основних показників ставлення
держави до проблем підростаючого покоління.
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- забезпечення оздоровлення 100% дітей району віком 7-17 років;
- підвищення соціальної активності молоді, спрямованої на активізацію
її участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті
району;
- розвиток фізичної культури та спортивних здібностей молоді.
1.3.8 Фізкультура і спорт
Стислий опис ситуації в галузі:
Фізична культура і спорт є невід‟ємною частиною виховного процесу
дітей, підлітків, молоді та повноційного життя дорослого населення нашої
держави.Її основне призначення- зміцнення здоров‟я, підвищення фізичних і
функціональних можливостей людського організму, забезпечення обсягу
рухової активності, відродження трудового потенціалу.
В 2018 році проводилися спортивно-масові, фізкультурно-оздоровчі
заходи серед усіх верств населення: проводяться чемпіонати району з футболу,
футзалу, волейболу, баскетболу, стрітболу, шахів, шашок, гирьового спорту,
армспорту та багато інших.
Всіма видами фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в районі
охоплено 2613 особи.
06 липня 2018 року проведено районне культурно-спортивне свято
“Козацькі розваги” та спартакіада серед державних службовців Валківського
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району . В змаганнях прийняли участь 6 команд, 1 місце зайняла команда
Валківської райдержадміністрації, 2 - відділ, 3 - команда міської ради.
В районі працює 1 ДЮСШ: ДЮСШ "Спорт для всіх" Валківської
районної ради, станом на 30 листопада 2018 року в якій займається 424
дитини. З дітьми працюють 14 тренерів-викладачів .
Культивуються такі види спорту: футбол, важка атлетика, легка
атлетика, армспорт, черліденг, карате.
Приділялася увага розвитку фізичної культури серед дошкільних
навчальних закладів. З нагоди міжнародного Дня захисту дітей проводилась
Спартакіада «Перший крок» , в якій прийняло участь 18 команд (180 дітей).
З нагоди Дня Захисника України проведено Спартакіаду допризовної
молоді "Під Покровом Божої Матері", прийняло участь 12 шкіл - 48 учасників
- 5 видів змагань, в вересні збірна району прийняла участь в обласній
Спартакіаді в м. Харків та зайняла 4 місце.
В 2018 році з нагоди Всесвітнього Дня інвалідів проведено 4 районних
заходи серед спортсменів - інвалідів та районну Спартакіаду „Повір у себе”, .
Спортсмени - інваліди району ставали неодноразовими переможцями та
призерами обласних змагань.
Особлива увага приділяється в районі розвитку футболу. Футбольна
команда «Маяк» м.Валки приймає участь в Чемпіонаті області з футболу і в
цьому році вперше в своїй історії стала переможцем Кубку області з футболу
пам‟яті М. Т. Уграїцького.
Проводяться Чемпіонати та Кубки району з футболу. В 2018 році в
Чемпіонаті району з футзалу прийняло участь 15 команд, в Чемпіонаті району
з футболу 14 команд. В районі проведені Олімпійський тиждень з нагоди Дня
фізичної культури, відкриті Олімпійські уроки в ЗНЗ району. Проведено
різноманітні змагання з футзалу серед КФК: на першість району, Кубок
пам‟яті футболіста О.Дениска, Кубок пам‟яті О.С. Масельського, новорічний
турнір на Кубок пам‟яті тренера А.Г.Свистунова серед ЗОШ району, обласні
турніри пам‟яті О.С.Масельського серед хлопчаків. Були проведені змагання
серед школярів на Призи Клубу «Шкіряний м‟яч» .
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- активне залучення населення, в першу чергу дітей і підлітків, до занять
всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
- забезпечення належного функціонування ДЮСШ «Спорт для всіх» та
участь вихованців ДЮСШ в обласних та Всеукраїнських змаганнях;
- підвищення рівня фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи серед
інвалідів, забезпечення спортивних споруд з безперешкодним доступом для
осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- встановлення багатофункціонального майданчика з резиновим покриттям
для гри в волейбол та баскетбол на стадіоні А. Г. Свистунова ДЮСШ «Спорт
для всіх».
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1.3.9 Освіта.
Стислий опис ситуації в галузі:
Станом на 01.01.2019 в районі функціонує 15 загальноосвітніх навчальних
закладів (3 – ліцеї, 10 – загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, 4–
навчально-виховних комплекси).
В загальноосвітніх навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році
навчається 2802 учнів, що на 25 учнів (0,9%) більше ніж у минулому
навчальному році.
Мережу дошкільної освіти району становлять 17 дошкільних навчальних
закладів та 5 дошкільних підрозділів у навчально-виховних комплексах.
Реалізацію творчих здібностей учнів стабільно забезпечує позашкільна
освіта. У поточному навчальному році функціонує 2 позашкільні установи:
Валківський районний Будинок дитячої та юнацької творчості та Валківський
районний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, в яких
займається 1728 учнів.
В галузі освіті розроблено та виконуються районні програми : «Програма
розвитку освіти «Новий освітній простір Валківщини на 2016-2020 роки»,
Програма оздоровлення і відпочинку дітей Валківського району на 2018-2022
роки, Програма «Шкільний автобус» на 2018-2022 роки.
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- реалізація заходів щодо зміцнення матеріально - технічної бази
навчальних закладів в рамках підготовки закладів до нового навчального року;
- підтримка учнівської обдарованої молоді;
- капітальні ремонти будівель: Сніжківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів, Шарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Баранівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Огульцівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, Високопільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів,
Сидоренківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та інших об‟єктів.
1.3.10 Культура і туризм
Стислий опис ситуації в галузі:
Протягом 2018 року в галузі проводилась робота направлена на створення
сприятливих умов для подальшого розвитку культури, збереження
національно-культурної спадщини, розвитку туризму та задоволення
культурних і духовних потреб валківчан.
До базової мережі місцевого рівня, що підпорядковується Міністерству
культури України входять 46 закладів- 19 клубних закладів, КО «Валківська
районна централізована бібліотечна система», яка об‟єднує 25 бібліотек,
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Валківська районна комунальна дитяча школа мистецтв та РКЗ «Валківський
краєзнавчий музей».
З метою створення умов для організації дозвіллєвої діяльності у закладах
культури клубного типу забезпечено діяльність 115 клубних формувань, які
відвідують близько тисячі осіб. Проведено понад 900 культурно-мистецьких,
розважальних заходів для різних вікових категорій. На організацію та
проведення районних культурно-масових заходів та забезпечення участі в
обласних та міжнародних заходах було виділено у 2018 році- 358 тис.грн. (в
2017 році- 225 тис.грн.) Збільшилась кількість аматорських колективів, що
мають звання «народний» із 4 до 7. Аматори Валківщини брали участь у 7
обласних заходах та 2 міжнародних.
Робота бібліотек Валківської ЦБС у 2018 році була направлена на
максимальне забезпечення читацьких запитів та інтересів, організацію
широкого доступу до періодичних видань, правового всеобучу, популяризацію
кращих творів української та світової літератури.
Поповнення книжкового фонду відбулося за рахунок безкоштовних
надходжень за державними програмами з Харківської обласної універсальної
наукової бібліотеки, в дар від читачів, за рахунок субвенцій місцевих рад.
В 2018 році до бібліотек надійшло 4054 примірників на суму 95,5 тис.грн. На
2018 рік передбачено передплати періодичних видань 328 назв на суму 71
тис.грн. (на 2017 рік-294 назви на суму 55,1 тис.грн.)
Книговидача за дев‟ять місяців становить 155492 документи, 8628 жителів
району скористалися книжковим та інформаційним фондом бібліотечної
мережі.
Робота Валківської районної комунальної дитячої школи мистецтв була
направлена на створення умов для подальшого розвитку надання освітних
послуг, забезпечення державної гарантії виховання через доступність до
надбань вітчизняної і світової культури, створення підгрунтя для занять
художньою творчістю, а найбільш обдарованих учнів- до вибору професії в
галузі культури та мистецтв.
Контингент учнів дитячої школи складає 239 учнів. У школі працює два
відділення: музичне та образотворчого мистецтва. Також працюють класи у
смт.Ков‟яги,с.Шарівка,с.Новий Мерчик, смт.Старий Мерчик, с.Сніжків,с.Гонтів
Яр та Валківська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Забезпечено виконання Закону України
«Про позашкільну освіту»- 37 дітей пільгових категорій отримують освіту
безкоштовно.
Станом на 01 листопада 2018 року на державному обліку перебуває 106
пам‟яток місцевого значення, з них археології-53, історії-53.
На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини» в
міській, селищних та сільських радах проводились заходи, спрямовані на їх
збереження та захист традиційного історичного середовища.Зокрема, це
ремонтні роботи, реставрація, ліквідація аварійного стану, роботи у сфері
благоустрою.
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На всі види робіт у 2018 році виділено 247,8 тис.грн. (в 2017 році виділялось195,1 тис.грн.), із них кошти обласного бюджету-95,0 тис.грн., місцевого
бюджету- 43,6 тис.грн.,залучені кошти- 9,5 тис.грн.
Станом на 01 грудня 2018 року музей відвідали 5338 осіб. Реалізовано 52
екскурсійні путівки, проведено екскурсії для 96 груп.
Виручка від платних послуг за 9 місяців 2018 року склала 30,1 тис.грн. (за
2017 рік- 28,6 тис.грн.)
В 2018 році проводились роботи щодо покращення матеріально-технічної
бази, розпочато роботи по реконструкції Старомерчицького СБК. На
проведення цих робіт виділено з державного бюджету 4977,6 тис.грн.
Проведено поточні ремонти: у Сніжківському СБК на суму 355,0 тис.грн.,
Високопільському СБК на суму 50,0 тис.грн., Баранівському СБК на суму 47,0
тис. грн., Олександрівському СБК на суму 344,5 тис.грн., Валківській районній
комунальній дитячій школі мистецтв на 68 тис.грн. Котельні Високопільської
сільської бібліотеки-філії та Перекіпського СК переведено на альтернативні
види палива . Встановлено світлові обігрівачі на суму 117,0 тис.грн. у спортзалі
Сніжківського СБК, проведено поточний ремонт системи опалення на суму 5,0
тис.грн. у Валківській районній комунальній дитячій школі мистецтв.
У центральній районній бібліотеці презентовано молодіжний ХАБ
«Розвиток» на суму 175,7 тис.грн.
В рамках співпраці з Федеральним міністерством економічного
співробітництва та розвитку Німечини до центральної районної бібліотеки
надійшла комп‟ютерна техніка та меблі на суму 86,0 тис.грн. Придбано
комп‟ютерну та розмножувальну техніку у КЗ «Валківський РНД «Іскра»,
Валківську районну комунальну дитячу школу мистецтв, Костівську та
Заміську бібліотеки- філії; придбано меблі у Валківську районну комунальну
дитячу школу мистецтв на суму 98,8 тис.грн. та Олександрівський СБК на суму
20,1 тис.грн.
Закладами культури за 9 місяців 2018 року надано платних послуг на суму
142,8 тис.грн., залучено благодійних коштів-104,4 тис.грн. ( в 2017 році
платних послуг надано 158,6 тис.грн., благодійних коштів залучено-36,4
тис.грн.)
Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення
проблемних питань на 2019 рік:
- оптимізація існуючої мережі та організація матеріально-технічного
оснащення закладів культури району, залучення коштів за рахунок усіх
джерел фінансування для ремонтів клубів, бібліотек та інших закладів
культури;
- проведення культурно- мистецьких заходів, спрямованих на збереження
відродження та розповсюдження надбань традиційної української культури;
- забезпечення належного комплектування фондів бібліотек новою літературою,
періодичними виданнями та подальша їх комп‟ютеризація;
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- стимулювання створення якісних туристичних продуктів (маршрутів,
екскурсій тощо) з подальшим їх просуванням на туристичний ринок.
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Частина ІІ

Основні показники 2018 року та прогнозні показники на 2019 рік

Валова продукція
с/господарства в порів.цінах

Одиниці
виміру

2017р.
факт

2018 р
факт

2019
прогноз

2019р у
% до
2018р

млн.
грн.

232,8

292,7

301,6

103

Виробництво основних видів с/г продукції (всі категоріі господарств)
Зерно

тонн

163213

181402

182270

101

Цукрові буряки

тонн

42473

58975

59400

101

Соняшник

тонн

31981

64624

71300

110

Картопля

тонн

41030

41030

43000

104

Овочі

тонн

44980

44980

45170

100

Худоба і птиця (ж.вага)

тонн

1425

2072

2315

112

Молоко

тонн

11560

10990

10880

99

млн.шт

9,5

10,0

12,0

120

Яйця

Сільськогосподарські підприємства, фермери, інші
Зерно

тонн

101813

111547

112150

101

Цукрові буряки

тонн

30903

44975

45100

100

Соняшник

тонн

31079

43654

45710

104

Картопля

тонн

-

-

-

-

Овочі

тонн

-

-

-

-

Худоба і птиця (ж.вага)

тонн

385

1022

1045

102

Молоко

тонн

4225

3590

3610

101

млн.шт

-

-

-

-

Яйця

Господарства населення
Зерно

тонн

61400

69855

70120

100

Цукрові буряки

тонн

11570

14000

14300

102
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Соняшник

тонн

902

20970

25590

122

Картопля

тонн

41030

41030

43000

104

Овочі

тонн

41000

44980

45170

100

Худоба і птиця (ж.вага)

тонн

1040

1050

1270

121

Молоко

тонн

7335

7400

7270

98

млн.шт

9,5

10,0

12,0

120

Яйця

Урожайність сільгоспкультур та продуктивність тварин (всі категорії
господарств)
Зерно

ц/га

41,2

46,0

46,3

101

Цукрові буряки

ц/га

365

365

450

123

Соняшник

ц/га

23,2

42,7

43,0

101

Картопля

ц/га

220

220

230

104

Овочі

ц/га

250

273

285

104

г

482

410

423

103

г

351

507

565

111

кг

4760

4852

4950

102

шт

240

270

275

101

х

х

Х

х

Середньодобовий привіс врх
Середньодобовий привіс
свиней
Удій від 1 корови
Середньорічна несучість курки
несучки
Вихід приплоду на 100 маток
-телят

голів

79

87

91

105

-поросят

голів

1115

1250

1257

101

-ягнят і козенят

голів

125

130

150

115

Сільськогосподарські підприємства, фермери інші
Зерно

ц/га

41,4

45,90

46,3

101

Цукрові буряки

ц/га

404

355

450

126

Соняшник

ц/га

23,4

30,2

31,0

102

Картопля

ц/га

-

-

-

-

Овочі

ц/га

-

-

-

-

Привіс врх

г

488

310

320

103

Привіс свиней

г

473

734

810

110
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Удій молока на 1 корову
Середня несучість куркинесучки
Вихід приплоду на 100 маток

кг

4221

4305

4320

101

шт

-

-

-

-

х

Х

х

х

-телят

голів

63

76

85

112

-поросят

голів

330

530

535

101

46,0

46,8

101

Зерно

Господарства населення
42,6
ц/га

Цукрові буряки

ц/га

487

400

450

112

Соняшник

ц/га

27

31,3

32,9

105

Картопля

ц/га

230

220

235

106

Овочі

ц/га

255

273

285

104

г

475

510

525

103

г

230

280

320

114

шт

240

270

275

101

кг

5300

5400

5580

103

х

Х

Х

х

Середньодобовий привіс врх
Середньодобовий привіс
свиней
Середньорічна несучість 1
курки
Середньорічний удій молока
Вихід приплоду на 100 маток
-телят

голів

95

98

98

100

-поросят

голів

1900

1970

1980

101

-ягнят і козенят

голів

125

130

150

115

Земельні паї
Відсоток від
грошової вартості
орендованої землі, %
Виплата за 1 га
орендованої землі,
грн

2016 р
6,3

2017 р
8,5

10 міс.2018 р
9,2

%
108

2182

2913

3062

105

Середньомісячна заробітна плата, грн
Середньомісячна
заробітна плата
штатних працівників

2016 р
4422

2017 р
7496

10 міс.2018 р
8373

%
93
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Закупка сільськогосподарської техніки, тис.грн
2016 р
52097

Придбання техніки
сільгосппідприємствами

2017 р
52902

на 01.11.2018 р
61411

%
102

%
116

Обсяг промислового виробництва
Показники
Обсяг
реалізованої
промислової продукції у
відпускних цінах
Обсяг
реалізованої
продукції на одну особу
населення

Од.
вим.

2016р
факт

млн.
грн.

177,6

грн.

5585

2017 р.
факт

2018 р.
очікув.

2019 р.
прогноз

276,4

305

315

8803

9770

10110

Транспортний комплекс
Показники
Обсяг перевезень
вантажів
всіма
перевізниками
Перевезення
пасажирів

Од.
вим.
тис.
тонн
тис.
чол.

2016 р
звіт
103,6

582,7

2017 р
звіт

2018 р.
очікув.

2019 р.
прогноз

2019 р.
в % до
2018 р.

105,1

89

92

103

502,3

495

505

102

Показники розвитку діяльності ринкових структур окремих суб’єктів
малого та середнього бізнесу
Показники

Біржі
Банки
Страхові організації
Аудиторські фірми
Бізнес-центри
Кількість
малих
підприємств
Кількістьсть
малих
підприємств у %
до попереднього року

2016
рік
звіт

2017
рік
звіт

один.
один.
один.
один.
один.

4
3
-

4
3
-

2018
рік
очіку
ване
4
3
-

один.

126

130

%

107

103

Один.
вимір
у

2019
рік
прогноз
4
3
-

2019
в%
до
2018
100
100
-

134

137

102

103

102

х

37
Кількість
малих
підприємств на 10 тис.осіб
наявного населення
Кількість фізичних осіб –
підприємців
Чисельність фізичних осібпідприємців
на
1
тис.наявного населення
Чисельність працівників на
середніх та малих
підприємствах
Чисельність найманих
працівників на середніх та
малих підприємствах
Кількість створених нових
робочих місць за рахунок
малого підприємництва

один.

39

41

43

44

102

1017

1060

104

33

34

103

чол.

1073

974

чол.

34

31

чол.

1400

1499

1550

1580

102

чол.

1336

1440

1480

1495

101

місць

247

348

260

260

100

Демографічна політика
Показники

Чисельність наявного
населення

Один.
виміру

2016
рік
звіт

2017
рік
звіт

2018
рік
очікув.

2019
рік
прогноз

2019 р.
в%
до
2018р.

тис.
чол.

31,8

32,1

31,2

31,0

98,8

Занятість населення та ринок праці
Один.
вим.

Показники
Чисельність працюючих
на п-вах, установах, організаціях
(включаючи особисте підсобне
господарство) всьго
В т.ч. в сільському господарстві
(вкл. особисте підсобне г-во)
В промисловості
В будівництві

2016
рік
звіт

2017
рік
звіт

2018
рік
очіку
вані

2019
рік
прогноз
ні

чол

15400

15400

15400

чол

5957

6107

6200

6200

15400

чол

1172

1172

1200

1200

чол

76

76

76

100
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Чисельність безробітних
зареєстрованих на кінець року

чол

199

277

119

200

Соціальний захист
Показники

Од.
вим.

2016 р.
звіт

Кількість
територіальних
од.
Центрів
Обслуговується
чол.
підопічних
Кількість сімей які
отримали
субсидії на житлово- сімей
комунальні послуги
Загальна сума
соціальної
тис.
допомоги
грн.

2017 р.
звіт

2018р.
за 10 міс.

2019р.
прогноз

1

1

1

1

2592

2265

2450

2560

6800

5796

2890

4000

90000

102455,8

64841,9

100000,0

Фізкультура і спорт
Показники

Один.
виміру

Кількість населення що
охоплено всіма видами
фізкультурно-оздоровчої і
спортивної роботи
Спортивних споруд
- Стадіони
- Спортзали
- Площинні спортивні
споруди
Кількість ДЮСШ

2018 р.
очікує
ться
2703

2019 р.
прогноз.
2703

%

112
2
17
85

113
2
17
86

115
2
17
88

102
100
100
102

1

1

1

100

2016 р.

2017 р.

2703

2703

один.
один.
один.
один.

102
2
17
75

один.

1

чол.

100

Культура
Показники
Клуби
Музеї
Бібліотеки
Дитяча
школа
мистецтв

Один.
виміру
один.
один.
один.
один.

2016 р.

19
1
25
1

2018 р.
очікується
19
1
25
1

2017 р.

19
1
25
1

2019 р.
прогноз
19
1
25
1

%
100
100
100
100

Охорона здоров’я
Назва показника,
одиниця виміру

2016
рік

2017
рік

9 місяців
2018 року

39
Кількість днів роботи ліжка (дні)
Проліковано хворих в денних стаціонарах
(на 10 тис. населення)
Кількість днів роботи ліжка (дні)
Смертність немовлят
(на 1 тис. народжених живими)
Материнська смертність (на 100 тис. народжених
живими)
Рівень первинної інвалідності осіб працездатного
віку (кількість вперше визнаних інвалідами на 10
тис. працездатного населення)
Рівень
первинної
інвалідності
дитячого
населення
(кількість вперше визнаних
інвалідами на 10 тис. дитячого населення)
Своєчасність
проведення
первинного
вакцинального комплексу дітям віком до 1 року
(%)
Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого
населення (на 1 тис. дітей, які підлягали)
Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в
пологовому будинку (на 100 народжених
живими)
Охоплення
2-разовим
ультразвуковим
скринінгом вагітних в термін до 22 тижнів (%)
Охоплення обстеженням на ВІЛ вагітних жінок
(%)
Профілактичні огляди населення з метою
раннього виявлення хворих на туберкульоз (на 1
тис. дорослого населення)
Відсоток виявлення хворих на туберкульоз при
флюорографічних профоглядах (%)
Післяопераційна
летальність
при
гострій
хірургічній патології (%)
Дорічна летальність серед первинно виявлених
онкохворих (%)
Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених
вперше в ІІІ стадії (візуальні форми) (%)
Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених
вперше в ІV стадії (вcі форми) (%)
Рівень смертності від усіх форм туберкульозу (на
100 тис. населення)
Питома вага бактеріовиділювачів серед вперше
виявлених хворих на туберкульоз легень (%)
Частота черепно-мозкових, спінальних травм у
новонароджених (на 1 тис. народжених живими)
Укомплектованість фізичними особами штатних
посад сімейних лікарів (%)
Питома вага атестованих лікарів від тих, які
підлягають атестації (від річного плану) (%)
Питома вага атестованих середніх медичних
працівників від тих, які підлягають атестації (від

281,8
1109,2

349,2
1106,4

267,8
906,0

281,8
3,74

349,2
3,74

267,8
11,38

0

0

0

58,48

57,85

45,30

17,30

15,30

14,85

1,79

26,77

61,36

854,3

945,8

641,1

41,67

79,21

95,03

97,36

99,55

100,0

100,0

99,55

100,0

503,6

565,6

435,7

55,56

57,14

42,86

0

1,63

0

18,94

31,97

22,58

0,75

3,03

2,22

15,67

15,91

7,78

15,53

6,23

3,15

55,6

85,71

71,43

0

0

0

69,77

74,42

75,0

100

100

89,29

100,0

100,0

65,28
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річного плану) (%)
Залучено позабюджетних коштів в розрахунку на
одного жителя (грн.)
Витрати бюджетних коштів в розрахунку на
одного жителя (грн.)
Рейтингова оцінка стану здоров"я населення
Рівень малюкової смертності ( на 1
тис.народжених живими)
Материнська смертність (на 100тис. народжених
живими)
Рівень первинної інвалідності осіб працездатного
віку
Рівень первинної інвалідності дитячого
населення
Своєчасність проведення первинного
вакцинального комплексу дітям віком до 1
року(%)
Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого
населення (на 1 тис.дітей, які підлягають)
Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в
пологовому будинку (на 100 народжених
живими)
Профілактичні огляди населення (на 1 тис.
дорослого населення)
% виявлення хворих на туберкульоз при
флюорографічних профілактичних оглядах (%)
Рівень смертності від усіх форм туберкульозу (%)
Охоплення 2-разовим ультразвуковим
скринінгом вагітних в термін до 22 тижнів (%)
Охоплення обстеженням на ВІЛ вагітних жінок
(%)
Післяопераційна летальність при гострій
хірургічній патології (%)
Дорічна летальність серед первинно виявлених
онкохворих (%)
Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених
вперше в ІІІ стадії (%)
Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених
вперше в ІV стадії (%)

13,90

34,22

13,18

869,37

1309,37

1084,57

0,5761564
3,74

0,5944414
3,74

0,6837619
11,38

0,00

0,00

0,00

58,48

57,85

45,30

17,30

15,30

14,85

1,79

26,77

61,36

854,3

945,8

641,1

41,67

79,21

95,03

503,6

565,6

435,7

55,56

57,14

42,86

15,53
97,36

6,23
99,55

3,15
100,0

100,0

99,55

100,0

0,00

0,00

0,00

18,94

31,97

22,58

0,75

3,03

2,22

15,67

15,91

7,78

Бюджетна діяльність
№
п/п
1

2

Показники
Доходи місцевих
бюджетівбез
трансфертів)
Видатки місцевих
бюджетів, всього

Один.
виміру

2017 рік

2018рік
очікуване

2019 рік
прогноз

тис.грн.

104609,6

129245,5

142557,7

2019 рік
% до 2018
року
110,3

тис.грн

299637,0

445359,7

489895,8

110,0
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Частина ІІІ
Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2019 році
№
п/п
1

2

Зміст заходів
Продовжити активну роботу по
оновленню і укріпленню
матеріально-технічної бази
підприємств АПК, впровадженню
новітніх технологій виробництва
продукції рослинництва і
тваринництва та її промислової
переробки.
Сприяти створенню умов для
розвитку особистих селянських та

Термін
виконання
Протягом
року

Відповідальні за
виконання завдань
Управління
агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
сільгосппідприємства
району

Протягом
року

Управління
агропромислового
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3

4

5

6

фермерських господарств з метою
збільшення обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції та
перетворенню їх в господарства
товарного типу, розвитку
підприємництва на селі.
Забезпечити постійний моніторинг
цінової ситуації на аграрному ринку
та оперативне інформування
сільгоспвиробників щодо рівня
закупівельних цін на основні види
сільськогосподарської продукції,
рівня цін на насіння, мінеральні
добрива, пально-мастильні матеріали
і умови їх придбання.
Активізувати роботу щодо залучення
інвестицій в агропромисловий
комплекс для оновлення і
модернізації основних засобів
виробництва, впровадження сучасних
технологій у сільському господарстві.
Сприяти промисловим
підприємствам району в пошуку
нових ринків збуту, підготовці
виставок продукції на території
району та за його межами, участі у
ярмарках
Проводити роботу щодо погашення
підприємствами заборгованості з
виплати заробітної плати, платежів
до бюджетів усіх рівнів, недоїмки до
Пенсійного фонду.

розвитку райдержадміністрації,
сільгосппідприємства
району, місцеві ради
Протягом
року

Управління
агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Протягом
року

Управління
агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
сільгосппідприємства
району
Відділ соціальноекономічного розвитку
райдержадміністрації

Протягом
року

Протягом
року

7

Сприяти розвитку сфери застосування
праці шляхом:
- збереження та модернізації існуючих
робочих місць на всіх підприємствах
району;
- створення нових підприємств за
рахунок інвестицій, в тому числі і
іноземних та впровадження
інвестиційних проектів в
агропромисловому комплексі району;
- створення сприятливих умов для
розвитку малого бізнесу та
підприємництва.

Протягом року

8

Забезпечити реалізацію заходів
активної політики зайнятості шляхом
працевлаштування, професійної
підготовки, перепідготовки та

Протягом року

Промислові підприємства
району, управління праці
та
соц.захисту населення,
відділ соціальноекономічного розвитку
райдержадміністрації
Підприємства, організації,
установи району , відділ
соціально-економічного
розвитку районної
державної адміністрації,
управління
агропромислового
розвитку, праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
районний центр зайнятості.
Районний центр
зайнятості, місцеві ради,
управління праці та
соціального захисту
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підвищення кваліфікації, залучення до
участі в оплачуваних громадських
роботах
9

Сприяти розвитку підприємництва та
самозайнятості населення шляхом
надання одноразової допомоги для
організації власної справи
безробітними.

Протягом року

10

Вжити необхідних заходів із
забезпечення виконання чинного
законодавства щодо необхідності
своєчасного впровадження нових
розмірів мінімальної заробітної плати
та компенсацій втрати частини
доходів у зв‟язку з порушенням
строків їх виплат.

Протягом року

11

Заслуховувати звіти керівників
підприємств-боржників на засіданнях
тимчасових комісій щодо своєчасної
сплати податків, зборів, виплати
заробітної плати та інших соціальних
виплат

Протягом
року

12

Здійснювати контроль за своєчасною
виплатою заробітної плати на
підприємствах, організаціях та
установах району.

Протягом
року

13

Продовжити
впровадження
та
удосконалення системи районних
фізкультурно-масових заходів серед
усіх верств населення, збільшити
кількість
і
поліпшити
якість
проведення змагань.
Здійснювати інформаційнопросвітницьку роботу з питань
збереження репродуктивного
здоров‟я, безпечного материнства та
відповідального батьківства,

14

Протягом
року

Протягом
року

населення райдержадмініс
трації, підприємства,
організації, установи
району
Відділ соціальноекономічного розвитку
районної державної
адміністрації, управління
праці та соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
районний центр зайнятості
Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
підприємства, організації
та установи району,
Валківське відділення
ОДПІ ГУ ДФС у
Харківській області,
підприємства, організації,
установи.
Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
Валківське відділення
ОДПІ ГУ ДФС у
Харківській області,
Валківське об»єднане
управління Пенсійного
фонду України ,
підприємства,
організації, установи
Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
підприємства, організації
та установи району
Сектор у справах молоді
та
спорту
райдержадміністрації,
установи освіти, місцеві
ради
Сектор у справах молоді
та спорту, районний
центр соціальних служб
для сім‟ї, дітей та молоді,
служба в справах дітей
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формування здорового способу
життя.
Продовжити разом із
правоохоронними органами та
місцевими радами проведення
комплексних профілактичних заходів
«Діти вулиці»
Забезпечити підтримку та супровід
сімей, які опинились в складних
життєвих обставинах

Протягом
року

Забезпечити
організацію
та
проведення
літньої
оздоровчої
кампанії у 2019 році на належному
рівні
Вжити всіх необхідних заходів щодо
залучення коштів з різних джерел
фінансування для вирішення
нагальних потреб галузі: ремонту
приміщень клубів, бібліотек,
оновлення музичної апаратури,
обладнання, забезпечення бібліотек
періодичними виданнями,
книжковою продукцією,
комп‟ютерами.
Організувати роботу з відзначення
державних
і
районних
свят,
проведення у районі культурних
заходів
(фестивалів,
конкурсів,
урочистостей, свят, творчих вечорів
та ін.) на високохудожньому рівні.
Сприяти зміцненню творчих зв‟язків
самодіяльних колективів району з
колективами народної творчості
інших регіонів України.

Протягом
року

21

Продовжити роботу по краєзнавчому
дослідженню історії нашого краю,
організації туристичних маршрутів.

Протягом
року

22

Посилити контроль за охороною
культурної спадщини

Протягом
року

23

Підвищити рівень надання медичної
допомоги населенню району;

Постійно

15

16

17

18

19

20

Протягом
року

Протягом
року

райдержадміністрації,
КЗОЗ «Валківська
центральна районна
лікарня»
Районний
центр
соціальних служб для
сім‟ї, дітей та молоді,
служба в справах дітей
правоохоронні органи
Районний
центр
соціальних служб для
сім‟ї, дітей та молоді,
служба в справах дітей
райдержадміністрації
Сектор у справах молоді і
спорту, відділ освіти та
служба в справах дітей
райдержадміністрації
Сектор
культури
та
туризму
райдержадміністрації,
місцеві ради,керівники
закладів культури

Протягом
року

Сектор
культури
та
туризму
райдержадміністрації,
місцеві ради,керівники
закладів культури

Протягом
року

Сектор
культури
та
туризму
райдержадміністрації,
місцеві ради,керівники
закладів культури
Сектор культури та
туризму
райдержадміністрації,
РКЗ «Валківський
районний краєзнавчий
музей»
Сектор
культури
та
туризму
райдержадміністрації,
місцеві ради
Заклади охорони здоров‟я
району, місцеві ради
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24

25

26
27
28

29

30

31

32

33

посилення профілактичної діяльності
закладів охорони здоров‟я, насамперед
по ранньому виявленню туберкульозу
та онкологічних захворювань.
Розробити та розповсюджити
інформаційні матеріали з питань
профілактики онкогінекологічних
захворювань у жінок, закупівля
виробів медичного призначення для
проведення скринінгу патології шийки
матки
Продовжити комплектацію ЦРЛ
комп‟ютерною технікою,
удосконалення медико-статистичної
служби. Поетапне оснащення закладів
охорони здоров'я сучасною
комп'ютерною та копіювальною
технікою. Розвиток та впровадження
сучасних систем зберігання та передачі
інформації
Зміцнювати матеріально-технічну базу
закладів охорони здоров‟я
Формувати здоровий спосіб життя
населення району.
Оновлювати рухомий склад
пасажирського транспорту
ПАТ „Валківське АТП 16341”.

Протягом
року

заклади охорони здоров‟я
району, місцеві ради,
райдержадміністрація,
правоохоронні органи

Протягом
року

заклади охорони здоров‟я
району, місцеві ради

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

заклади охорони здоров‟я
району, місцеві ради
заклади охорони здоров‟я
району, місцеві ради
ПАТ
„Валківське
АТП 16341”

Утримати вулично-дорожньої
мережі на належному рівні, за
рахунок фінансування з
місцевих бюджетів.
Сприяти залученню та використанню
проектів міжнародної технічної
допомоги та співпраці у цьому
напрямку з міжнародними
організаціями
Сприяти залученню підприємств
району до участі у всеукраїнських та
міжнародних виставках, ярмарках,
семінарах, конференціях.

Протягом
року

Будівельно-шляхові
організації,
місцеві ради

Протягом
року

Активізувати роботу
райдержадміністрації, органів
місцевого самоврядування,
спрямованої на створення
організаційно-економічних засад
розвитку малого підприємництва.
Організувати систематичне
інформування і консультації для
підприємців з актуальних питань їх

Протягом
року

Відділ соціальноекономічного розвитку
райдержадміністрації,
суб‟єкти господарської
діяльності
Відділ соціальноекономічного розвитку
райдержадміністрації,
суб‟єкти господарської
діяльності
Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
місцеві ради

Протягом
року

Протягом
року

Валківська ДПІ
Південного управління
ГУ ДФС у Харківській
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діяльності.

34

Забезпечити підвезення учнів і
вчителів до місця навчання, роботи та
у зворотному напрямку

Протягом
року

35

Продовжити оснащення
загальноосвітніх навчальних закладів
комп‟ютерною технікою та
мультимедійним обладнанням

Протягом
року

36

Забезпечити загальноосвітні
навчальні заклади технічним та
технологічним обладнанням,
спортивним знаряддям, інвентарем,
безперешкодним доступом до
будівель тощо

області, Валківське
об”єднане управління
Пенсійного фонду у
Харківській області,
районний центр
зайнятості, структурні
підрозділи
райдержадміністрації
Місцеві ради, відділ
освіти
райдержадміністрації,
керівники
загальноосвітніх
навчальних закладів
Відділ освіти
райдержадміністрації,
керівники
загальноосвітніх
навчальних закладів
Відділ освіти
райдержадміністрації,
керівники
загальноосвітніх
навчальних закладів

Частина IY
Капітальні вкладення на об’єкти соціально-економічного значення
у 2018 році
№
п/п

Назва об‟єкту

Джерела
фінансуван
ня

1

Газифікація с.
Новий Мерчик
Новомерчицької
сільської ради
Капітальний
ремонт будівлі
Сидоренківської
загальноосвітньої
школи 1-111

-

2

Обласний
бюджет

Кошторисна
вартість
об‟єкта
тис.грн.
21000,0

Обсяг
фінансуван
ня
тис.грн.
21000,0

1250,0

1250,0

Розпоряд
ник
коштів
Кооперат
ив по
газифіка
ції
Відділ
освіти
райдержадміністрації

Виконання
заходів
тис.грн.

-

виконано
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ступенів

-

12087,9

12087,9

Відділ
освіти
райдержадміністрації

-

Відділ
освіти
райдержадміністрації
Відділ
освіти
райдержадміністр
ації
Відділ
освіти
райдержадмініст
рації

-

Відділ
освіти
райдержадміністр.
Відділ
освіти
райдержадміністрації

виконано

Відділ
освіти
райдержадміністр
ації

-

3

Капітальний
ремонт будівлі
Сніжківської ЗОШ
І-ІІІ ступенів
(дах,система
опалення, підлога
)

4

Капітальний
ремонт будівлі
Баранівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів

-

9447,0

9447,0

5

Капітальний
ремонт будівлі
Огульцівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів

-

14590,9

14590,9

6

Реконструкція
покрівлі будівлі
Новомерчицького
навчальновиховного
комплексу ( ЗОШ
І-ІІІ ступенівДНЗ)
Капітальний
ремонт будівлі
Високопільської
ЗОШ І-ІІІ ст.
Капітальний
ремонт по заміні
вікон будівлі
Валківського
ліцею ім.
О.Масельського
Капітальний
ремонт по заміні
дверей вхідних
груп, ремонту
порогу та заміні
системи
внутрішніх
водостоків будівлі

-

5972,0

5972,0

Обласний
бюджет

2500,0

2500,0

-

1428,0

1428,0

-

376,0

376,0

7

8

9

-

-

-
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10

11

12

Валківського
ліцею ім.
О. Масельського
Капітальний
ремонт по заміні
огорожі
Валківської ЗОШ
І-ІІІ ступенів
Капітальний
ремонт будівлі
Шарівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів
Реконструкція
очисних споруд
м.Валки

Капітальний
ремонт будівель
позашкільного
закладу
оздоровлення та
відпочинку
«Ялинка»
14 Обладнання внут
рішніх туалетів
та каналізації
у Валківській
районній
комунальній
дитячій школі
мистецтв
15. Капітальний
ремонт будівлі
залу важкої атлетики Валківської
районної ДЮСШ
«Спорт для всіх»
13

16

Капітальний
ремонт заміни

Відділ
освіти
райдержадміністр
ації
Відділ
освіти
райдержадмініста
ції
Департамент
капітального
будівництва
Харківської
ОДА

1449,0

1449,0

Обласний
бюджет

1500,0

1500,0

Обл.фонд
охорони
навколишнь
ого
природного
середовища

7616,0

7616,0

Обласний
бюджет

1500,0

1500,0

Відділ
освіти
райдержадмініст
рації

виконано

Позабюджет
ні
кошти

150,0

150,0

Сектор
культури
і туризму
РДА

виконано

Субвенції з
державного
бюджету

4827,9

4827,9

Департа
мент
капіталь
ного
будівницт
ва
Харківсь
кої
ОДА

виконуєть
ся

70,0

70,0

Відділ
освіти

виконано

-

Районний
бюджет

-

-

виконано
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17

18

19

20

21

22

23

покрівлі
нежитлової
будівлі котельні
Черемушнянської
філії ліцею
ім.О.Масельського
Технічне
переоснащення
котельні
Черемушнянської
філії ліцею
ім.О.Масельського
із заміною
одиниць та вузлів
технологічного
обладнання
Капітальний
ремонт даху
будинку № 20 по
вул.Пушкіна
м.Валки
Капітальний
ремонт даху
будинку по
вул.Космічна 2
смт.Ков‟яги
Капітальний
ремонт системи
опалення
Серпневського
НВК
Капітальний
ремонт по заміні
вікон та дверей
Сидоренківської
ЗОШ І-ІІІ ст.
Капітальний
ремонт
інженерних
мереж, частини
приміщень та
заміна
частини вікон на
енегозберігаючі в
будівлі
Високопільської
ЗОШ І-ІІІ ст.
Капітальний
ремонт мережі
вуличного
освітлення у
населених

райдержадмініст
рації

Районний
бюджет

350,0

350,0

Відділ
освіти
райдержадмініст
рації

-

600,0

600,0

-

970,0

970,0

Обласний
бюджет

1500,0

1500,0

Обласний
бюджет

1250,0

1250,0

Обласний
бюджет

729,0

729,0

Валківсь
ка
райдерж
адмініст
рація
Валківсь
ка
райдерж
адмініст
рація
Відділ
освіти
райдержадмініст
рації
Відділ
освіти
райдержадмініст
рації
Відділ
освіти
райдержа
дміністра
ції

х

х

х

х

виконано

виконано

виконано

виконано

х
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пунктах:
Ков‟язька
селищна рада
(с.Трохимівка,
вулиці
Трохимівська,
Підлісна,
Тургенєва)
Баранівська
сільська рада
(с.Війтенки
вулиці Наріжна,
Партизанська, 8
Березня)
Високопільська
сільська рада
(с.Високопілля,
вулиці СвятоМиколаївська,
Берестова,
Водянська)
Огульцівська
сільська рада
(с.Огульці, вулиці
Холодного,
Сонячна)
Шарівська
сільська рада (с
Буцьківка вулиці
Шевченко,
Сонячна,Чоботар
ська, Дружби,
Буцького,
Чоботарський,
Залізничний,
Дружби, в‟їзд
Зелений)
24. Нове будівництво
очисних споруд
побутовогосподарської
каналізації в
с.Сніжків
25. Будівництво
футбольного поля
зі штучним
покриттям
м.Валки

Місцевий
бюджет

220,0

220,0

Ков‟язька
селищна
рада

виконано

Місцевий
бюджет

280,0

280,0

Баранівсь
ка
сільська
рада

виконано

Місцевий
бюджет

232,0

232,0

Високопі
льська
сільська
рада

виконано

Місцевий
бюджет

265,0

265,0

Огульців
ська
сільська
бюджет

виконано

Місцевий
бюджет

282,0

282,0

Шарівсь
ка
сільська
рада

виконано

-

4800,0

4800,0

Валківсь
ка
райдержадмініст
рація

-

Німецька
федеральна
компанія
GIZ

2400,0

2400,0

Валківсь
ка
райдержадмініст
рація

виконано

Капітальний

Обласний

744,7

744,7

Комуналь

виконано

26
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27

ремонт будівлі
бюджет
амбулаторії
загальної
практики сімейної медици
ни с. Сніжків
комунального
закладу охорони
здоров‟я «Центр
первинної медикосанітарної допомо
ги Валківського
району»
Капітальний
ремонт будівель
Комунального
закладу охорони
здоров‟я
«Валківська
центральна
районна лікарня»

ного
закладу
охорони
здоров‟я
«Центр
первинної
медикосанітарної
допомоги
Валківсь
кого
району»
14 925,0

14 925,0

Комуналь
ний
заклад
охорони
здоров‟я
«Валківсь
ка
центральн
а районна
лікарня»
Сектор
культури
і туризму
райдержа
дміністра
ції

-

28

Капітальний
ремонт корпусів
Валківського
районного
будинку дитячої
та юнацької
творчості

Обласний
бюджет

4000,0

4000,0

29

Будівництво
майданчика зі
штучним
покриттям
с.Благодатне
Будівництво
майданчика зі
штучним
покриттям
смт.Ков‟яги
Будівництво
майданчика зі
штучним
покриттям
с.Шарівка
Будівництво
багатофункціона
льного
спортивного
майданчика з

-

1450,0

1450,0

Благодат
ненська
сільська
рада

-

-

1450,0

1450,0

Ков‟язька
селищна
рада

-

-

1450,0

1450,0

Шарівсь
ка
сільська
рада

-

1450,0

1450,0

Департа
мент
капіталь
ного
будівницт

-

30

31

32

-

виконано
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резиновим
покриттям (для
гри в баскетбол,
волейбол)
Валківської
районної ДЮСШ
«Спорт для всіх»
м.Валки
33. Огороження
тренувального
футбольного поля
Валківської
районної ДЮСШ
«Спорт для всіх»
м.Валки

ва
Харківсь
кої
ОДА

-

1450,0

1450,0

Департа
мент
капіталь
ного
будівницт
ва
Харківсь
кої
ОДА

-

34

Капітальний
ремонт
спортивного залу
БДЮТ м.Валки

-

1450,0

1450,0

Департа
мент
капіталь
ного
будівницт
ва
Харківсь
кої
ОДА

-

35

Капітальний
ремонт будівлі
Валківської
районної
ДЮСШ «Спорт
для всіх»

-

13650,0

13650,0

-

36

Будівництво
майданчика зі
штучним
покриттям
с.СтМерчик

1000,0

1000,0

Капітальн
ий ремонт
будівлі
Валківськ
ої
районної
ДЮСШ
«Спорт
для всіх»
Ст.Мерчи
цька
селищна
рада

-

виконуєть
ся

Капітальні вкладення на об’єкти соціально-економічного значення
у 2019 році
Першочергові заходи:
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№
п/п

Найменування об‟єкту (що
планується, проектується або
вводиться в експлуатацію в 2019
році)

Кошторис
на вартість
об‟єкта
тис.грн.

Обсяг
фінансуван
ня
тис.грн.

Сту
пінь
готов
ності

Розпорядник
коштів

1
1.

2
Капітальний ремонт будівлі
Валківського дошкільного
навчального закладу (ясла-садок)
«Веселка» Валківської міської
ради

3
16509

4
16509

5
0%

6
Валківська
міська
рада

2

Реконструкція будівлі
Валківського ДНЗ «Берізка»
Валківської міської ради
Капітальний ремонт корпусів
Валківського районного будинку
дитячої та юнацької творчості
Валківської районної ради
Капітальний ремонт будівлі
Валківської районної ДЮСШ
«Спорт для всіх» за адресою:
вул.Стадіонна, буд.4, м.Валки,
Валківського району, Харківської
області

1004

1004

0%

27262

21762

20 %

13650

13193

0%

Валківська
міська
рада
Відділ освіти
Валківської
райдержадміні
страції
Валківська
райдержадміні
страція

3

4

Потреба в коштах:
№
п/п

Найменування об‟єкту (що
планується, проектується або
вводиться в експлуатацію в 2019
році)

Кошторис
на вартість
об‟єкта
тис.грн.

Обсяг
фінансуван
ня
тис.грн.

Сту
пінь
готов
ності

Розпорядник
коштів

6
КП «Вода»
Валківської
районної ради
Валківська
райдержадміні
страція

1
1

2
Реконструкція очисних споруд в
м.Валки,Харківської області

3
33435

4
30000

5
10%

2

Капітальний ремонт водогону по
вулицях Кільцева,Гоголя,
Мічуріна,Суворова,Грабовського,
Б.Хмельницького,
Піщана,Сидоренка,
пров.Козацький в м. Валки
Харківської області
Нове будівництво очисних споруд
побутово- господарської
каналізації в с.Сніжків
Валківського району
Капітальний ремонт водогону с.
Шарівка Валківського району

3000

3000

42%

4800

4800

0%

Валківська
райдержадміні
страція

1500

1500

0%

Шарівська
сільська

3

4
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5

Харківської області
Капітальний ремонт даху
будинку № 20 по вулиці
Пушкіна м.Валки,
Харківської області

рада
Валківська
райдержадміні
страція

600

600

0%

970

970

0%

Валківська
райдержадміні
страція

6

Капітальний ремонт даху будинку
по вулиці Космічна №2
смт.Ков‟яги Валківського району
Харківської області

7

Придбання сміттєвоза СБМ 304/1 2700
на базі шасі МАЗ 5340
(задньої
загрузки),
місткість
бункура для ТПВ 18 куб.м
Придбання екскаватора1600
навантажувача марки ELEX 8ІА-01
з телескопічного рукояткою в
повній комплектації

2700

0%

Валківська
Райдержадміні
страція

1600

0%

Валківська
райдержадміні
страція

9.

Будівництво майданчика зі
штучним покриттям
смт.Ст.Мерчик
Валківського району
Харківської області

1000

1000

0%

Департамент
капітального
будівництва
Харківської
ОДА

10

Будівництво майданчика зі
штучним покриттям смт.Ков‟яги
Валківського району
Харківської області

1800

1800

0%

Департамент
капітального
будівництва
Харківської
ОДА

11

Газифікація с.Новий Мерчик
Новомерчицької сільської ради
Валківського району
Харківської області
Капітальний ремонт корпусів
Валківської ЗОШ І-ІІІ ст.

21000

21000

0%

Новомерчиць
ка сільська
рада

12000

12000

0%

Капітальний ремонт корпусів
адміністративної будівлі, їдальні
та харчоблоку позаміського
закладу оздоровлення та

12500

12500

0%

Відділ освіти
Валківської
райдержадміні
страції
Відділ освіти
Валківської
райдержадміні
страції

8

12

13
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

відпочинку «Ялинка» Валківської
районної державної адміністрації
Харківської області
Капітальний ремонт будівлі
Сніжківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Валківської районної ради
Харківської області
Капітальний ремонт будівлі
Мельниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Валківської районної ради
Харківської області
Капітальний ремонт будівлі
Гонтів‟ярської філії Валківського
ліцею імені Олександра
Масельського Валківської
районної ради Харківської області
Капітальний ремонт будівлі
Олександрівського сільського
будинку культури
Олександрівської сільської ради
Капітальний ремонт будівлі
Сніжківського дошкільного
навчального закладу «Ромашка»
Капітальний ремонт будівлі
Старомерчицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Валківської районної ради
Реконструкція будівлі
Старомерчицького селищного
будинку культури
Старомерчицької селищної
ради
Капітальний ремонт будівлі
Минківської філії КЗ «Валківський
ліцей ім.Олександра
Масельського»
Реконструкція площі Центральної
у м. Валки

23

Будівництво басейну у м.Валки

24

Облаштування парків
Молодіжний, Культури,Сонечко у
м.Валки
Капітальний ремонт будівлі
Ков‟язького навчально-виховного
комплексу ( загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-дошкільний
навчальний заклад) Валківської
районної ради

25

Відділ освіти
Валківської
райдержадміні
страції
Відділ освіти
Валківської
райдержадміні
страції
Відділ освіти
Валківської
райдержадміні
страції

12100

12100

0%

12300

12300

0%

7700

7700

0%

6390

6390

0%

Олександрівсь
ка сільська
рада

1500

1500

0%

8500

7000

18 %

20325

15347

10 %

Сніжківська
сільська
рада
Відділ освіти
Валківської
райдержадміні
страції
Старомерчиць
ка селищна
рада

4000

4000

0%

30000

30000

0%

300000

300000

0%

410

410

0%

13500

11000

23%

Відділ освіти
Валківської
райдержадміні
страції
Валківська
міська
рада
Валківська
райдержадміні
страція
Валківська
міська
рада
Відділ освіти
Валківської
райдержадміні
страції

56
Реконструкція меморіалу
загиблим воїнам с.Бараново
Капітальний ремонт будівель
комунального закладу охорони
здоров‟я «Валківська центральна
районна лікарня»
Капітальний ремонт будівлі
амбулаторії загальної практики
сімейної медицини с.Сніжків
комунального закладу охорони
здоров‟я «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Валківського району»
Капітальний ремонт будівлі
Баранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Валківської районної ради
Харківської області
Капітальний ремонт будівлі
Шарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Валківської районної ради
Харківської області

500

500

15000

15000

0%

2400

2400

0%

Валківська
райдержадміні
страція

9500

9500

0%

16500

16500

0%

Відділ освіти
Валківської
райдержадміні
страції
Відділ освіти
Валківської
райдержадміні
страції

31

Капітальний ремонт будівлі
Огульцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Валківської районної ради
Харківської області

14600

14600

0%

Відділ освіти
Валківської
райдержадміні
страції

32

Капітальний ремонт Ков‟язького
дошкільного навчального закладу
дитячий садок «Ромашка»

2600

2600

0%

Ков‟язька
сільська рада

33

Капітальний ремонт будівлі
28000
Високопільської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Валківської районної ради
Харківської області

28000

0%

Відділ освіти
Валківської
райдержадміні
страції

34

Капітальний ремонт будівлі
15800
Сидоренківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Валківської районної ради
Харківської області

15800

0%

Відділ освіти
Валківської
райдержадміні
страції

35

Поточний ремонт мереж
електропостачання вхідних груп
багатоквартирних житлових будинків
в м. Валки Харківської області

26
27

28

29

30

369

0%

369

0%

Баранівська
сільська рада
Валківська
райдержадміні
страція

Департамент
житловокомунального
господарства
Харківської
обласної
державної
адміністрації

