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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 2016 рік (далі – Програма) та
основні показники економічного і соціального розвитку району на 2016 рік.
Програму було розроблено з урахуванням норм Закону УкраЇни «Про
Державний бюджет України на 2016 рік».
Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі аналізу
поточної соціально-економічної ситуації в районі, з урахуванням методичних
рекомендацій Міністерства економіки України, загальнодержавних і
регіональних програм.
В основу прогнозу покладено необхідність забезпечення підвищення рівня
і якості життя населення на основі сталого економічного зростання.
Програма визначає основні цілі та головні дії районної державної
адміністрації, районної ради, виконкомів місцевих рад, підприємств, установ та
організацій району.
Метою і завданнями Програми є відновлення сталого економічного
зростання, створення умов для надходження вітчизняних та іноземних
інвестицій, формування режиму максимального сприяння для бізнесу, більш
повне розкриття експортного потенціалу району, 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.
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I. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ РАЙОНУ ЗА 2015 РІК. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ В
ЕКОНОМІЦІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
У 2015 році дії районної державної адміністрації, районної ради,
виконкомів місцевих рад, підприємств, установ та організацій району були
спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки району, підвищення
соціальної захищеності мешканців району, забезпечення розвитку ринку праці,
розвиток гуманітарної сфери та створення умов для гармонійного розвитку
особистості.
У січні-листопаді 2015 р. підприємствами Валківського району
реалізовано промислової продукції на суму 101,3 млн.грн. (за аналогічний
період 2014 року - 68,3 млн.грн.). Обсяг реалізованої промислової продукції на
одну особу населення Валківського району становив 3166,4 грн.
За 2015 рік індекс обсягів виробництва валової продукції сільського
господарства в усіх категоріях господарств порівняно з відповідним періодом
2014 року склав 113,7 %, в тому числі в галузі тваринництва 100, 2 %.
Всіма категоріями господарств району зібрано 204,4 тис.тонн зернових,
середня урожайність зернових 49,7 ц/га, в тому числі сільгосппідприємствами
зібрано 128,5 тис. тонн зерна при урожайності 47,5 ц/га.
Валовий збір цукрового буряка в сільгосподарських підприємствах
зменшився на 40 тис.тонн в порівнянні з 2014 роком, середня урожайність
склала 433,1 ц/га (за рахунок зменшення площі посіву та урожайності).
Соняшнику зібрано 29,6 тис.тонн на 12 % менше минулорічного
показника, середня урожайность соняшнику склала 29,2 ц/га.
В галузі тваринництва за січень-грудень в сільгосппідприємствах району
надоєно 5552 тонни молока, більше на 3% чим в минулому році. Удій на 1
корову за цей період складає 4441 кг, на 11 % більше в порівнянні з 2014
роком.
Вихід телят на 100 корів збільшився в порівнянні з 2014 роком на 10 % і
становить 80 голів. За 2015 рік поголів‘я великої рогатої худоби збільшилось
на 4 %, в тому числі поголів‘я корів залишилось на рівні минулого року,
кількість свиней зменшилось на 3%, коней збільшилось на 5 %.
Автотранспортними підприємствами всіх форм власності району за
січень-грудень 2015 року перевезено 109,3 тис.тонн вантажів, що на 40 %
менше рівня відповідного періоду минулого року. Пасажирів за цей період
перевезено 932,5 тис.чоловік, що становить 93,2 % до січня-грудня минулого
року. Пасажирооборот зменшився на 9,9 % .
В галузі зв‘язку забезпечується подальший розвиток телекомунікацій,
впроваджуються новітні технології, збільшується кількість користувачів
послугами Інтернет.
На 01.01.2016 року кількість абонентів основних телефонних апаратів
склала 6200 номерів (в тому числі 3500 - міського зв‘язку, 2700 - сільського
зв‘язку. Послугами проводового радіомовлення в районі користується
2000 громадян. Кількість користувачів Інтернет (послуга «ОГО!») становить
близько 2100.
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На проведення ремонту доріг комунальної власності в минулому році
освоєно1212,6 тис.грн. коштів місцевих бюджетів.
Із загальної суми коштів:
- в м.Валки, на проведення капітального ремонту дороги по вул.Пушкіна 704,8 тис.грн., на проведення поточного ремонту доріг по вул. Р.Люксембург,
Леніна, Перекіпській, Лаптєвих, Торговій, Іванській, Пушкіна,
пров.
Майському, тротуару по вул.Шевченка - 314,2 тис.грн.;
- в смт. Старий Мерчик на проведення поточного ремонту доріг по
вул.Миру та в»їзд у Миру - 122,3 тис.грн.;
- в с.Мічурінському
на проведення поточного ремонту доріг по
вул.Жовтневій - 10,6 тис.грн.;
- в с.Привокзальному на проведення поточного ремонту доріг по
вул.Привокзальній - 60,7 тис.грн.
Відділом освіти районної державної адміністрації за спонсорські кошти
проведено заміну 416 дерев‘яних вікон на металопластикові у 9-х
загальноосвітніх
навчальних закладах та 3 дерев‘яних дверей на
металопластикові в 2 загальноосвітних навчальних закладах .
Проведена реконструкція системи теплозабезпечення ДНЗ «Веселка» на
суму 536 тис.грн..
Проведено заміну в КЗОЗ «Валківська центральна районна лікарня» 150
дерев‘яних вікон на металопластикові за кошти обласного бюджету 800
тис.грн.
Переведена котельня КЗОЗ «Валківська центральна районна лікарня» на
альтернативний вид палива.
У житловому фонді проведено капітальний ремонт по заміні вікон в
місцях загального користування в ОСББ «Майський – 37» - 28 вікон на суму
99,7 тис.грн. ( Міні-проект розвитку територіальних громад «Разом в
майбутнє»).
У 2015 році за кошти місцевих бюджетів збудовано 8 спортивних
майданчиків, які знаходяться на території Перекіпської сільської ради (вартість
обладнання- 23,6 тис.грн.), Благодатненської сільської ради (33,8 тис. грн.),
Високопільської сільської ради (4,8 тис. грн.), Сидоренківської сільської ради
(30,3 тис. грн.), Мельниківської сільської ради (43,8 тис.грн.), Гонтово-Ярської
сільської ради (36, 9 тис.грн.) та Ков'язької селищної ради (9,0 тис. грн.).
Проведена реконструкція системи теплозабезпечення ДНЗ «Веселка» на
суму 536 тис.грн.
В 2015 році за рахунок благодійних коштів проведено капітальні
ремонти даху у Сніжківському та Високопільському сільських будинках
культури, Благодатнівській сільській бібліотеці - філії на суму 300,6 тис. грн.
та 4 поточних ремонти на суму 96,8 тис. грн., із них: 89,0 тис. грн.бюджетні кошти; 7,9 тис. грн. - позабюджетні .
В районі продовжується робота, спрямована на підвищення інвестиційної
привабливості.
Розроблено та постійно оновлюється «Інвестиційний паспорт
Валківського району».
Суб‘єкти підприємницької діяльності району продовжують здійснювати
свої зовнішньоекономічні зв‘язки. Сума зовнішньоекономічного обороту за 12
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місяців 2015 року склала 227142,3 тис.грн., в тому числі сума експорту –
214920,1 тис.грн., імпорту- 12222,2 тис.грн. (за 2014 рік – 67742,5 тис.грн.)
Свою продукцію суб‘єкти господарювання експортують в Грузію, Росію,
Грецію, Польщу, Португалію, Китай, Ізраїль, Нідерланди, Латвію, Корею, Іран,
Іспанію, Єгипет, Марокко, Таїланд, Сирію, ОАЕ, Камерун, Пакистан, Францію,
Італію, Алжир, Словаччину, імпортують з Кореї, Китаю, Молдови, Латвії,
Нідерландів.
Підприємства житлово-комунального господарства району в основному
забезпечили надання необхідних обсягів послуг населенню та іншим
споживачам.
Станом на 01.01.2015 року в районі здійснювали діяльність 115 малих
підприємств, що складає 24 % від загальної кількості підприємств району.
Обсяг реалізованої продукції малих підприємств у 2014 році становить
177,8 млн.грн. Частка малих підприємств в загальному обсязі реалізованої
продукції складає 35 %.
Крім малих підприємств, зареєстрованих в районі, в сільському
господарстві працюють 43 фермерських господарств, які є однією із
організаційних форм малого бізнесу. Ця сфера малого бізнесу наповнює
споживчий ринок сільскогосподарською продукцією.
Загальна кількість суб‘єктів підприємницької діяльності станом на
01.01.2016 року становить 1314 . Із них 118 – юридичних осіб та 1196 фізичних
осіб – підприємців.
За 12 місяців 2015 року державним реєстратором зареєстровано
8 юридичних осіб сфери малого бізнесу та 92 фізичних осіб-підприємців.
Підтримка розвитку малого бізнесу здійснюється відповідно до Програми
підтримки розвитку малого підприємництва у Валківському районі на 20132015 роки, затвердженої рішенням ХХУІ сесії Валківської районної ради УІ
скликання від 8 травня 2013 року №523-УІ.
Для забезпечення надання якісних послуг підприємцям району та з метою
спрощення оформлення документації в районі функціонує Центр надання
адміністративних послуг. За 12 місяців 2015 року надано 3183 адмінпослуг,
державним адміністратором видано 26 документів дозвільного характеру.
Суб‘єктам господарювання та громадянам з початку року надано
консультацій- 487.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців
2015 року по району становила 2704 грн., що на 7,8 % більше рівня 2014 року.
Негативним фактором є існуюча заборгованість з виплати заробітної
плати. Станом на 1.01.2016 року заборгованість з виплати заробітної плати в
цілому по району становить 383,7 тис.грн.,в тому числі по економічно активних
– 187,2 тис.грн. ( КП «Вода» Валківської районної ради- 72,0 тис.грн., ПП «Арізона плюс»- 115,2 тис.грн.). Заборгованість по підприємству – банкруту філія
«Харківшляхбуд» УМШБ-2 – 196,5 тис.грн.
В порівнянні з початком 2015 року заборгованість зросла на 56 %, або на
138,1 тис.грн Чисельність трудових ресурсів в районі становить 18,8 тис.
чоловік. З них 15,4 тис.чол., або 82 % зайнято у всіх сферах економічної
діяльності.
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Протягом року перебувало на обліку в районному центрі зайнятості 1186
безробітних.
За рік працевлаштовано 615 безробітних, що на 2,6 % більше, ніж у 2014
році.
Профнавчанням охоплено 169 чоловік, що на рівні попереднього року.
Оплачувані громадські роботи та роботи тимчасового характеру
організовані для 222 чол. (на рівні минулого року). Створено 188 нових робочих
місць при річному завданні 200.
За рік виплачено одноразової допомоги для відкриття підприємницької
діяльності 13 безробітним.
Установи гуманітарної сфери району працювали в режимі
недостатнього фінансування, але не дивлячись на це, покладені на них
завдання виконувались в повній мірі.
2. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТА ГОЛОВНІ ДІЇ У 2016 РОЦІ
Основними завданнями району у 2015 році є відновлення сталого
економічного зростання, створення умов для надходження вітчизняних та
іноземних інвестицій, формування режиму максимального сприяння для
бізнесу, більш повне розкриття експортного потенціалу району, зниження рівня
бідності та підвищення соціальної захищеності
мешканців району,
забезпечення розвитку ринку праці, розвиток гуманітарної сфери.
Ураховуючи підсумки 2015 року, а також результати аналізу проблем, що
стримують розвиток району, можливих шляхів їх вирішення, головними
пріоритетами соціально-економічного розвитку району в 2016 році є:
1.Зростання конкурентоспроможності економіки, збереження
економічного потенціалу району.
В аграрному секторі економіки району:
-забезпечення
ефективного функціонування агропромислового
комплексу району, всемірне сприяння технічному і технологічному оновленню
сільськогосподарського виробництва та розповсюдження інформації на
офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет щодо пошуку інвесторів для розвитку
сільського господарства ;
- забезпечення виробництва по всіх категоріях господарств: зерна –135,8
тис.тонн, цукрових буряків– 62,7 тис.тонн, соняшнику – 29,7 тис.тонн, молока –
12,9 тис.тонн, м‘яса худоби в живій вазі -1,5 тис.тонн;
- забезпечення збільшення виробництва валової продукції тваринництва
за рахунок збільшення продуктивності худоби.
В промисловій галузі:
-збільшення обсягів реалізації промислової продукції на 1 % в порівнянні
з минулим роком;
-забезпечення зростання конкурентоспроможності промислової продукції
на основі інноваційно - інвестиційного розвитку промислових підприємств
району;
- сприяння промисловим підприємствам району в пошуку нових ринків
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збуту продукції, підготовці виставок продукції на території району та за його
межами.
В транспортно-дорожньому господарстві:
- забезпечення стабільної та безпечної роботи всіх видів транспорту,
збільшення обсягів перевезень пасажирів та вантажів;
- підвищення якості та комфортабельності пасажирських перевезень за
рахунок оновлення рухомого складу транспорту ПАТ „Валківське АТП-16341‖;
-збереження існуючої мережі автодоріг в умовах обмеженого
фінансування за рахунок збільшення обсягів поточних ремонтів.
В сфері споживчого ринку та сфери послуг:
-збереження мережі підприємств торгівлі, забезпечення товарної
насиченості споживчого ринку, необхідних обсягів побутових послуг;
- забезпечення у всіх населених пунктах району, в яких відсутні магазини,
регулярної, не менше трьох разів на тиждень, виїзної торгівлі хлібом,
хлібобулочними виробами та основними споживчими товарами;
-продовження проведення комплексу заходів з недопущення
необґрунтованого підвищення цін на основні споживчі товари, зменшення
надходження на споживчий ринок району неякісної та небезпечної продукції та
послуг.
В сфері малого бізнесу та підприємництва:
- створення сприятливих умов для започаткування та ефективного
провадження підприємницької діяльності.
2. Формування сприятливого інвестиційного іміджу району,
активізація роботи по залученню інвестицій шляхом:
- створення сприятливого інвестиційного клімату району, зацікавленого
та поважливого ставлення до потенційних інвесторів;
-розвиток
зовнішньоекономічної
діяльності,
орієнтування
зовнішньоекономічних зв‘язків на довгострокову перспективу.
3.Реформування житлово-комунального господарства району:
- забезпечення обсягу та якості житлово-комунальних послуг відповідно
до діючих нормативів;
- формування системи власника житла шляхом стимулювання його
приватизації, створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- сприяння впровадженню передових енерго- та ресурсозберігаючих
технологій, використання альтернативних видів
енергетичних ресурсів,
запровадження енергозбереження у всіх сферах суспільного життя;
- утримання на належному рівні розрахунків споживачів за житловокомунальні послуги;
- забезпечення 100-відсоткових розрахунків підприємств ЖКГ за
використані енергоносії;
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- завершення роботи щодо приведення діючих тарифів на житловокомунальні послуги у відповідність з економічно- обґрунтованими витратами
виробництва послуг;
- ліквідація заборгованості із заробітної плати на підприємствах галузі;
- проведення робіт по ремонту доріг комунальної власності та загального
користування;
-організація та здійснення заходів з ліквідації несанкціонованих
стіттєзвалищ побутових відходів та інших відходів, прибирання та приведення
в належний санітарний стан територій населених пунктів району.
- проведення капітального ремонту мережі вуличного освітлення :
Високопільської сільської ради, кошторисна вартість- 310,68 тис.грн.; Заміської
сільської ради, кошторисна вартість- 419,47 тис. грн.; Мельниківської сільської
ради, кошторисна вартість- 822,42 тис. грн.; Перекіпської сільської ради,
кошторисна вартість- 227,45 тис. грн.; Сніжківської сільської ради, кошторисна
вартість- 1199,50 тис. грн.; Сидоренківської сільської ради, кошторисна
вартість- 469,40 тис. грн.; Шарівської сільської ради, кошторисна вартість863,72 тис. грн.
4. Забезпечення реалізації програми капітального будівництва :
- проведення газифікації с. Новий Мерчик Новомерчицької сільської
ради, кошторисна вартість 16900,0 тис.грн.
5. Посилення соціального захисту населення, подолання бідності,
підвищення рівня життя населення району шляхом:
- забезпечення виконання заходів соціальної підтримки населення щодо
своєчасності призначення та виплати соціальної допомоги, компенсацій та
інших соціальних виплат, надання субсидій та пільг ;
-забезпечення реалізації державних соціальних гарантій окремим
категоріям громадян та надання соціальних послуг населенню .
6. Покращення охорони здоров'я населення району шляхом:
- проведення капітального ремонту відділення інтенсивної терапії та
відділення
екстренної
невідкладної
допомоги
із
застосуванням
енергозберігаючих технологій на загальну суму 1900 тис.грн.;
- виконання державних та регіональних програм по охороні здоров‘я,
підвищення рівня надання медичної допомоги населенню району;
- посилення профілактичної діяльності закладів охорони здоров‘я,
насамперед по ранньому виявленню туберкульозу та онкологічних
захворювань;
- посилення роботи, спрямованої на зниження розповсюдженості
соціально-небезпечних хвороб; туберкульозу, СНІДу та наркоманії, а також
захворювань, що передаються статевим шляхом.
7. Покращення ситуації в галузі освіти шляхом:
- реалізація заходів щодо
зміцнення матеріально- технічної бази
навчальних закладів в рамках підготовки закладів до нового навчального року;
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- проведення технічного переоснащення системи теплопостачання
Високопільської ЗОШ 1-111 ст. зі встановленням котельні на твердому паливі
по вул. Радянській 3, с.Високопілля, кошторисна вартість-2776,0 тис.грн.;
- проведення технічного переоснащення системи теплопостачання
Олександрівської ЗОШ 1-111 ст. зі встановленням котельні на твердому паливі
по вул. Перемоги 5, с. Олександрівка , кошторисна вартість-2423,0 тис.грн.;
- проведення технічного переоснащення системи теплопостачання
Баранівської ЗОШ 1-111 ступенів зі встановленням котельні на твердому
паливі по вул. Шкільній 2, с.Баранове, кошторисна вартість - 2042,0 тис.грн.;
- проведення технічного переоснащення системи теплопостачання
Сидоренківської ЗОШ 1-111 ступенів зі встановленням котельні на твердому
паливі по вул. Першого Травня 16, с.Сидоренкове, кошторисна вартість - 2163,0
тис.грн.;
- коригування проекту та будівництво середньої школи на 1296
учнівських місць в м.Валки, 11 пусковий комплекс, обсяг фінансування 1500,0
тис.грн.
8. Створення умов для розвитку галузі культури шляхом:
- проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на збереження
відродження та розповсюдження надбань традиційної української культури;
- вжиття заходів щодо охорони культурної спадщини та розвитку
музейної справи у районі;
- покращення матеріально-технічної бази закладів культури району;
- забезпечення належного комплектування фондів бібліотек новою
літературою та періодичними виданнями.
9. Створення умов для розвитку фізичної культури та спорту
шляхом:
- активного залучення населення, в першу чергу дітей і підлітків, до
занять всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
- забезпечення належного функціонування мережі дитячо-юнацьких
спортивних шкіл 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;
- подальшого розвитку та підтримки команд з ігрових видів спорту,
забезпечення їх участі у обласних змаганнях;
- вжиття всіх необхідних заходів щодо залучення коштів з різних джерел
фінансування для вирішення потреб галузі, в першу чергу проведення
капітального ремонту ДЮСШ „Спорт для всіх‖ м. Валки - 1976,0 тис.грн.;
будівництво багатофункціонального фізкультурно- оздоровчого комплексу7000,0 тис.грн.;
10.Покращення роботи з дітьми, молоддю, сім’ями шляхом:
- створення молодіжного центру на території району;
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-вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування (станом на 01.01.2016 р.- 9 дітей) та осіб
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування(станом на
01.01.2016 р.- 8 дітей), у яких воно відсутнє;
- формування позитивного ставлення до усиновлення та прийняття
дитини, позбавленої батьківського піклування, в родину;
- фінансової підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій;
- формування громадської позиції і національно- патріотичне виховання
молоді;
- розвитку неформальної освіти;
- популяризації та утвердження здорового та безпечного способу життя та
культури здоров‘я серед молоді;
- створення умов з метою працевлаштування молоді;
- забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово
окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб.
3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ
3.1 Розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури. Регуляторна
політика.
3.1.1. Оцінка поточної ситуації в галузі
Створення сприятливих умов, необхідних для стабільного розвитку сфери
малого бізнесу, залишається одним із пріоритетних напрямків роботи районної
державної адміністрації.
Станом на 01.01.2015 року в районі здійснювали діяльність 115 малих
підприємств, що складає 24 % від загальної кількості підприємств району.
Обсяг реалізованої продукції малих підприємств у 2014 році становить
177,8 млн.грн. Частка малих підприємств в загальному обсязі реалізованої
продукції складає 35 %.
Крім малих підприємств, зареєстрованих в районі, в сільському
господарстві працюють 43 фермерських господарств, які є однією із
організаційних форм малого бізнесу. Ця сфера малого бізнесу наповнює
споживчий ринок сільскогосподарською продукцією.
Загальна кількість суб‘єктів підприємницької діяльності станом на
01.01.2016 року становить 1314 . Із них 118 – юридичних осіб та 1196 фізичних
осіб – підприємців.
За 12 місяців 2015 року державним реєстратором зареєстровано
8 юридичних осіб сфери малого бізнесу та 92 фізичних осіб-підприємців.
Підтримка розвитку малого бізнесу здійснюється відповідно до Програми
підтримки розвитку малого підприємництва у Валківському районі на 20132015 роки, затвердженої рішенням ХХУІ сесії Валківської районної ради УІ
скликання від 8 травня 2013 року №523-УІ.
Для забезпечення надання якісних послуг підприємцям району та з метою
спрощення оформлення документації в районі функціонує Центр надання
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адміністративних послуг. За 12 місяців 2015 року надано 3183 адмінпослуг,
державним адміністратором видано 26 документів дозвільного характеру.
Суб‘єктам господарювання та громадянам з початку року надано
консультацій- 487.
Через районний центр зайнятості проводиться робота щодо активізації
життєвої позиції безробітних, зокрема відкриття власної справи. За 12 місяців
виплачено одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними
підприємницької діяльності 11 чол. на суму 161,1 тис.грн.
Постійно проводиться інформаційна компанія для громадян щодо
організації та провадження підприємницької діяльності, а саме надаються
консультації щодо норм чинного законодавства у сфері державної реєстрації
суб‘єктів господарювання, ліцензування, патентування та сертифікації
провадження підприємницької діяльності, вибору системи обліку і
оподаткування та інші.
Для надання консультацій залучаються фахівці органів державної влади,
об‘єднань роботодавців, асоціацій підприємців, фондів підтримки малого
підприємництва та інших організацій, які за напрямком своєї діяльності
сприяють розвитку малого і середнього підприємництва.
Представники сфери малого бізнесу залучаються до участі в ярмаркових
заходах на обласному та районному рівнях.
3.1.2.Основні цілі та завдання на 2016 рік:
- сприяння з боку органів місцевого самоврядування в отриманні суб‘єктами
підприємництва у виробниче користування незадіяних приміщень,
обладнання, земельних ділянок;
- організація підготовки навчання кадрів для малого підприємництва
районним центром зайнятості, надання одноразової допомоги на відкриття
власної справи.

3.1.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п/п
1.

2.

Зміст заходів
Активізація роботи
райдержадміністрації, органів
місцевого самоврядування,
спрямованої на створення
організаційно-економічних
засад розвитку малого
підприємництва.
Систематичне інформування
підприємців шодо
роз‘яснення діючого
законодавства шляхом
проведення семінарів, лекцій,
круглих столів та через засоби
масової інформації.

Термін
виконання

Відповідальні
виконання

Протягом
року

Структурні підрозділи
РДА, місцеві ради

Протягом
року

Валківське відділення
ОДПІ, управління
Пенсійного фонду,
районний центр
зайнятості, структурні
підрозділи РДА

за
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3.

Сприяння ефективному
функціонуванню Центру
надання адміністративних
послуг в районі.

Протягом
року

Структурні підрозділи
РДА, Управління
Держгеокадастру у
Валківському районі,
Управління ветеринарної
медицини у Валківському
районі, Нововодолазьке
міськміжрайонне
управління
Держсанепідслужби,
Валківський РС ГУ ДМС
України в Хапківській
області, Валківський
районний відділ з
надзвичайних ситуацій.

Показники розвитку діяльності ринкових структур окремих суб’єктів
малого та середнього бізнесу
2016
Показники
Од.
2014р.
2015р.
р.
вимі%
звіт
звіт
прог
ру
ноз
Біржі
Один.
Комерційні банки
Один.
4
4
4
100
Страхові організації
Один.
2
3
3
100
Аудиторські фірми
Один.
Бізнес-центри
Один.
Кількість малих підприємств
Один.
115
118
120
102
Кількістьсть
малих
підприємств у %
%
117
103
102
х
до попереднього року
Кількість малих підприємств
на 10 тис.осіб наявного Один.
35
36
37
103
населення
Кількість фізичних осіб –
1220
чол.
1219
1196
102
підприємців
Чисельність фізичних осібпідприємців на 1 тис.наявного
чол.
38
37
39
102
населення
Чисельність працівників на
чол.
726
735
740
101
малих підприємствах
Середньомісячна
зарплата
1604,79
1750
1820
працівників
малих
чол.
104
підприємств
Кількість створених нових
робочих місць за рахунок
місць
180
200
210
105
малого підприємництва

13

3.2 Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
3.2.1. Оцінка поточної ситуації
3.2 Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
3.2.1. Оцінка поточної ситуації
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», в якому сформовано перелік інвестиційних пропозицій.
Станом на 1 жовтня 2015 р. загальний обсяг прямих іноземних
інвестицій у Валківському районі становить 1139,5 тис.дол., що складає 35,3
дол. США на одну особу. Обсяг прямих іноземних інвестицій в порівнянні з
початком 2015 року зменшився на 11,5 %. Про прямі іноземні інвестиції
звітують 6 підприємств району. Найбільш значні обсяги прямих іноземних
інвестицій були вкладені нерезидентами Кіпру та Ізраїлю.
Суб‘єкти підприємницької діяльності району продовжують здійснювати
свої зовнішньоекономічні зв‘язки. Сума зовнішньоекономічного обороту за 12
місяців 2015 року склала 227142,3 тис.грн., в тому числі сума експорту –
214920,1 тис.грн., імпорту- 12222,2 тис.грн. (за 2014 рік – 67742,5 тис.грн.)
Свою продукцію суб‘єкти господарювання експортують в Грузію, Росію,
Грецію, Польщу, Португалію, Китай, Ізраїль, Нідерланди, Латвію, Корею, Іран,
Іспанію, Єгипет, Марокко, Таїланд, Сирію, ОАЕ, Камерун, Пакистан, Францію,
Італію, Алжир, Словаччину, імпортують з Кореї, Китаю, Молдови, Латвії,
Нідерландів.
3.2.2. Основні цілі та завдання на 2016 рік:
- підвищення ефективності процесу пошуку інвестиційних (проектних)
пропозицій у різних галузях економіки району;
- 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.

3.2.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п/п
1

Зміст заходів
Постійно оновлювати „Інвестиційний
паспорт Валківського району,‖
рекламну інформацію про
економічний та ресурсний потенціал

Термін
виконання
Протягом
року

Відповідальні
за виконання завдань
Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації
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2

3

району, з метою надання її
потенційним інвесторам
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

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
суб‘єкти господарської
діяльності
Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
суб‘єкти господарської
діяльності

Протягом
року

Обсяг інвестицій в основний капітал по району за рахунок
усіх джерел фінансування
Показники
Од.
2016 р.
2014 р.
2015 р.
вим.
прогноз
Іноземні
інвестиції
(з
наростаючим підсумком)
Фактично залучені іноземні
інвестиції по роках

тис.дол.
США
тис.дол.
США

%

1700

1300

1326

102

-140,7

-400

26

х

3.3 Формування конкурентного середовища
3.3.1. Оцінка поточної ситуації
Конкурентна політика в районі у 2016 році була спрямована на
формування і розвиток ефективного конкурентного середовища, свободу
споживачів у виборі товарів широкого асортименту, кращої якості і за нижчими
цінами.
Районною державною адміністрацією, дозвільними органами району
проводилась робота по зниженню або зняттю бар‘єрів, які обмежують вступ
суб‘єктів господарювання на існуючі ринки товарів, робіт та послуг.
Результатом цього є реєстрація і початок роботи в 2015 році 8
юридичних осіб сфери малого бізнесу та 92 фізичних осіб-підприємців, які
зроблять свій внесок у розвиток конкуренції в районі.
Органами місцевого самоврядування району вимоги антимонопольного
законодавства витримуються при затвердженні тарифів на послуги підприємств
ЖКГ, які на даний час поки ще є монополістами на ринку своїх послуг.
Також бюджетними організаціями району не допускаються порушення
законодавства при проведенні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за
державні кошти. До участі в тендері запрошується максимальна чисельність
суб‘єктів.
3.3.2. Основні завдання на 2016 рік:
- створення
господарювання;

рівних

умов

доступу

на

товарні

ринки

суб‘єктів
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- дотримання конкурентних засад при здійсненні процедур закупівлі
товарів, робіт та послуг за державні кошти;
- активізація контролю за недопущенням та припиненням зловживань
монопольним становищем, антиконкурентних погоджених дій суб‘єктів
господарювання, дій державних органів, що призводять до встановлення
штучних бар‘єрів, нерівних умов конкуренції, неправомірної монополізації
ринків;
- продовження роботи по створенню конкурентного середовища в районі,
зменшенню частки монопольного сектору на ринку товарів, робіт та послуг;
- зменшення адміністративного впливу на ринкові процеси, оптимізація
втручання у фінансово-господарську діяльність суб‘єктів господарювання,
зняття бар‘єрів для вступу суб‘єктів господарювання на ринки;
4.РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ.
4.1.1. Оцінка ситуації в галузі.
Виробництвом сільськогосподарської продукції в 2015 році займалися 72
сільгосппідприємств різних форм власності, в тому числі 8 приватних, 11
товариств з обмеженою відповідальністю, 2 сільськогосподарських виробничих
кооперативів, 4 підприємства державної форми власності, в т.ч. 2 підсобне
господарство,
43
селянських
фермерських
господарств,
4
сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю .
На території району здійснюють діяльність три великих аграрних
об‘єднання з них:
- «Золотий світанок» - ТОВ «Агротоп» в своєму обробітку має 5,9 тис. га
землі, що складає 14% від загальної площі ріллі по сільгосппідприємствах
району;
- «Агрозенерейшен» - СТОВ «Лан» в своєму обробітку має 7,0 тис. га,
що складає 17 % від загальної площі ріллі по сільгосппідприємствах;
- «Астарта»– СТОВ «Ніка» в своєму обробітку має 2,9 тис. га, що
складає 7% від загальної площі ріллі.
За 2015 рік індекс обсягів виробництва валової продукції сільського
господарства в усіх категоріях господарств порівняно з відповідним періодом
2014 року склав 113,7 %, в тому числі в галузі тваринництва 100, 2 %.
Всіма категоріями господарств району зібрано 204,4 тис.тонн зернових,
середня урожайність зернових 49,7 ц/га, в тому числі сільгосппідприємствами
зібрано 128,5 тис. тонн зерна при урожайності 47,5 ц/га.
Валовий збір цукрового буряка в сільгосподарських підприємствах
зменшився на 40 тис.тонн в порівнянні з 2014 роком, середня урожайність
склала 433,1 ц/га (за рахунок зменшення площі посіву та урожайності).
Соняшнику зібрано 29,6 тис.тонн на 12 % менше минулорічного
показника, середня урожайность соняшнику склала 29,2 ц/га.
В галузі тваринництва за січень-грудень в сільгосппідприємствах району
надоєно 5552 тонни молока, більше на 3% чим в минулому році. Удій на 1
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корову за цей період складає 4441 кг, на 11 % більше в порівнянні з 2014
роком.
Вихід телят на 100 корів збільшився в порівнянні з 2014 роком на 10 % і
становить 80 голів. За 2015 рік поголів‘я великої рогатої худоби збільшилось
на 4 %, в тому числі поголів‘я корів залишилось на рівні минулого року,
кількість свиней зменшилось на 3%, коней збільшилось на 5 %.
Сільгосптоваровиробниками придбано сільськогосподарської техніки на
22,2 млн.грн. , що на 7% більші минулого року.
Одним із пріоритетних напрямків роботи в сільському господарстві є
раціональне використання земель. В районі продовжується робота щодо
упорядкування загальних площ орних земель, виходячи з науково
обгрунтованих розрахунків, економічної та ефективної доцільності.
Загальна площа земель Валківського району станом на 01.01.2015 року
становить – 101,1 тис. га. Із них: - землі сільськогосподарських підприємств –
с/г угідь – 42,1 тис. га., ріллі - 42561 га; землі, які надані громадянам у
власність і користування –с/г угідь – 37254 га, в тому числі ріллі – 23399 га.
Сільськогосподарськими підприємствами проведено розрахунки за оренду
земельних паїв, 5,1 % від нормативно грошовій вартості орендованих земель,
Розмір орендної плати за оренду земельних паїв з розрахунку на 1 гектар
становить 1483 гривень, що на 413 гривень більше минулого року.
Одним з основних показників діяльності будь-якого підприємства є сплата
податків і соціальна захищеність працівників. Цього року середня заробітна
плата в сільському господарстві району збільшилась на 6 відсотків і за 2015 рік
склала майже 3610 гривень.
4.1.2.Основні завдання на 2016 рік:
- забезпечення ефективного функціонування агропромислового
комплексу району, активне залучення нових інвестицій в сільське господарство,
всемірне
сприяння
технічному
і
технологічному
оновленню
сільськогосподарського виробництва;
- забезпечення виробництва по всіх категоріях господарств: зерна –135,8
тис.тонн, цукрових буряків– 62,7 тис.тонн, соняшнику – 29,7 тис.тонн, молока –
12,9 тис.тонн, м‘яса худоби в живій вазі -1,5 тис.тонн;
- приведення у відповідність з науково обгрунтованими сівозмінами
структури посівних площ;
- використання високоврожайних сортів і гібридів культур, їх своєчасне
сортооновлення;
- впровадження системи захисту сільгоспкультур на базі раціонального
використання агротехнічних, хімічних, біологічних прийомів;
- 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
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заходах.
4.1.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п
/п
1

2

3

4

5

Зміст заходів

Термін
викона
ння

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 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, пальномастильні матеріали і умови їх придбання.
Сприяти вирішенню питань фінансовокредитного забезпечення підприємств
агропромислового комплексу.
Активізувати роботу щодо залучення
інвестицій в агропромисловий комплекс
для оновлення і модернізації основних
засобів
виробництва,
впровадження
сучасних
технологій
у
сільському
господарстві.

Протягом
року

Протягом
року

Відповідальні
за виконання
завдань
Управління
агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
сільгосппідприємства
району
Управління
агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
сільгосппідприємства
району, місцеві ради

Протягом
року

Управління
агропромислового
розвитку райдержАдміністрації

Протягом
року

Управління
агропромислового
розвитку райдержАдміністрації
Управління
агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
сільгосппідприємства
району

Протягом
року

Основні показники розвитку агропромислового комплексу
Валківського району
Одиниці
виміру

2014р.
факт

2015р.
факт

2016р.
прогноз

Валова продукція
с/господарства в порів.цінах

млн.
грн.

552,3

628,2

505,6

2016р у
% до
2015р

80

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

тонн
тонн

179451

204403

135852

66,4

86161

46145

62680

135,8
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Соняшник
Картопля
Овочі
Худоба і птиця (ж.вага)
Молоко
Яйця

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
млн.шт

33486

29611

29780

100,5

69670

38191

39480

103,4

28542

35570

36695

103,2

1492

1640

1508

91,9

12872

12335

12882

104,4

9,3

9

9,3

103,3

Сільськогосподарські підприємства, фермери, інші
Зерно
Цукрові буряки
Соняшник
Картопля
Овочі
Худоба і птиця (ж.вага)
Молоко
Яйця

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
млн.шт

102212

128470

86904

67,6

77101

36717

53200

144,8

30980

25899

25970

100,3

-

-

-

-

414

610

452

74,1

5398

5552
-

5547

99,9

-

-

-

Господарства населення
77239
75647
48948
64,7
Зерно
тонн
9060
9427
9480
100,5
Цукрові буряки
тонн
2506
3712
3810
102,6
Соняшник
тонн
69670
38191
39480
103,3
Картопля
тонн
28542
35570
36695
103,1
Овочі
тонн
1078
1030
1056
102,5
Худоба і птиця (ж.вага)
тонн
7474
7335
7335
100
Молоко
тонн
9,3
9,0
9,3
103,3
Яйця
млн.шт
Урожайність сільгоспкультур та продуктивність тварин (всі категорії
господарств)
50,9
49,7
33,4
67,2
Зерно
ц/га
532,5
451
382
84,7
Цукрові буряки
ц/га
27,2
29,2
26,4
90,4
Соняшник
ц/га
305,2
205
210
102,4
Картопля
ц/га
196,8
203
205
100,9
Овочі
ц/га
435
435
435
100
Середньодобовий привіс врх
г
Середньодобовий привіс
200
200
200
100
г
свиней
3995
4050
4273
105,5
Удій від 1 корови
кг
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Середньорічна несучість
курки
несучки
Вихід приплоду на 100 маток
-телят
-поросят
-ягнят і козенят

шт
голів
голів
голів

180

180

180

100

х

х

Х

х

92

88

84

95,4

1600

1288

1157

89,8

120

125

123

98,4

Сільськогосподарські підприємства, фермери інші
Зерно
Цукрові буряки
Соняшник
Картопля
Овочі
Привіс врх
Привіс свиней
Удій молока на 1 корову
Середня несучість куркинесучки
Вихід приплоду на 100 маток
-телят
-поросят

ц/га
ц/га
ц/га
ц/га
ц/га
г
г
кг
шт
голів
голів

49,1

47,5

34,0

71,5

543,7

433,1

380

87,7

27,5

28,7

26,5

92,3

-

-

-

-

442

461

461

100

53

40

40

100

3999

4441

4441

100

-

-

-

-

х

Х

х

х

73

80

80

100

594

494

914

185,0

53,0

35,0

66

536

395

73,7

34,5

25,4

73,6

205

210

102,4

203

205

100,9

410

410

100

200

200

100

180

180

100

4100

4100

100

Х

Х

х

88

88

100

1400

1400

100

120

120

100

Господарства населення
54,2
Зерно
ц/га
453
Цукрові буряки
ц/га
28,1
Соняшник
ц/га
305,2
Картопля
ц/га
196,8
Овочі
ц/га
410
Середньодобовий привіс врх
г
Середньодобовий привіс
230
г
свиней
Середньорічна несучість 1
180
шт
курки
4100
Середньорічний удій молока
кг
Вихід приплоду на 100 маток
х
голів
92
-телят
голів
1600
-поросят
голів
120
-ягнят і козенят
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4.2. Промисловість
4.2.1. Оцінка ситуації в галузі
У січні-листопаді 2015 р. підприємствами Валківського району
реалізовано промислової продукції на суму 101,3 млн.грн. (за аналогічний
період 2014 року – 68,3 млн.грн.). Обсяг реалізованої промислової продукції на
одну особу населення Валківського району становив 3166,4 грн.
В 2015 році реалізацією промислової продукції займались 6 промислових
підприємств: ТОВ «Інтерфакт плюс», НВПП «Метиз», ПП «Шарівський
виробничий комплекс», ТОВ «Східноукраїнський деревообробний комбінат»,
ТОВ «Валківський молочний завод», ТОВ «Ньютон-Промсервіс».
4.2.2.Основні завдання на 2016 рік:
-активізація
інноваційно-інвестиційної
діяльності
промислових
підприємств;
- сприяння промисловим підприємствам району в випуску
конкурентноспроможної продукції, збільшенню обсягів її виробництва;
-економія енергоресурсів в умовах високої вартості енергоносіїв.
4.2.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п/п

Зміст заходів

Термін
виконання

Відповідальні
за виконання
завдань

1

Збільшити обсяги виробництва та
Протягом
підвищити якість і
року
конкурентоспроможність продукції
на всіх промислових підприємствах
району.

Промислові підприємства
району

2

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.

Протягом
року

Відділ економічного
розвитку
райдержадміністрації

Протягом
року

Промислові підприємства
району, управління праці та
соц.захисту населення,
відділ економічного
розвитку райдержадміністрації

3

Показники

Обсяг промислового виробництва
Од.
2014 р.
2015 р.
вим.

Обсяг
реалізованої
промислової
продукції
у
відпускних цінах

млн.
грн.

68,3

102,8

2016 р.
план
103,7

%
101
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Обсяг реалізованої продукції
на одну особу населення

грн.

2162,4

3222,8

3261,3

101

4.3 Енергозабезпечення та енергозбереження
4.3.1. Оцінка ситуації в галузі
За підсумками діяльності у 2015 році досягнуто позитивної динаміки
збільшення економії паливно-енергетичних ресурсів за рахунок запровадження
енергозберігаючих заходів у господарському комплексі та бюджетній сфері
району.
Згідно з вимогами Закону України «Про енергозбереження», постанови
Кабінету Міністрів України від 05.02.97 року «Про комплексну державну
програму енергозбереження України», в районі розроблена «Районна Програма
підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по
Валківському району на 2011-2015 роки».
Мета і завдання Програми пов‘язані з ефективною діяльністю об‘єктів
житлово-комунального господарства, соціальної сфери
та досягнення
енергетичної безпеки громади, як завдяки зменшенню енергоспоживання
шляхом економного використання невідновних енергоресурсів, так і
ефективному використанню енергії, націленому на скорочення витрат у
процесі генерування, передачі та споживання енергоресурсів.
Заходи Програми орієнтовані на проведення організаційних та
маловитратних заходів спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів
та економію бюджетних витрат на енергоносії.
На виконання Програми модернізації систем теплопостачання
комунальної теплоенергетики України на 2014-2015 роки щодо зменшення
споживання природного газу підприємствами житлово-комунального
господарства та Схеми розвитку систем теплопостачання Валківського району,
ТОВ «Котельні лікарняного комплексу», яке надає послуги теплопостачання
на території Валківського району, реалізує ряд проектів, спрямованих на
економію газу при виробництві теплової енергії.
Згідно Схеми розвитку систем теплопостачання Валківського району,
об‘єкти, які підключені до існуючої мережі теплопостачання переводяться на
індивідуальне опалення.
ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» за власні кошти перевели на
альтернативний вид палива котельню в сел. Ков‘яги (Ков‘язький НВК),
встановили 3 блочно-модульні котельні в м. Валки для опалення Валківської
РДА та Валківський РНД «Іскра», ліцею імені О. Масельського, опалення
відділу освіти та БДЮТ.
Відділом освіти районної державної адміністрації серед організаційних
заходів проведена робота з коригування наявного енергетичного паспорта та з
розробки норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2015рік.
У межах технічних заходів за спонсорські кошти проведено заміну
416 дерев‘яних вікон на металопластикові у 9-х загальноосвітніх навчальних
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закладах (1,2 тис. кв. м) та 3 дерев‘яних дверей на металопластикові в 2
загальноосвітних навчальних закладах (15,9 кв. м).
Проведена реконструкція системи теплозабезпечення ДНЗ «Веселка» на
суму 536 тис.грн..
Лікувально-профілактичними закладами КЗОЗ «Валківська центральна
районна лікарня» та КЗОЗ «ЦПМСД Валківського р-н» проведена робота з
коригування наявного енергетичного паспорта та з розробки норм питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2015 рік .
Проведено заміну 150 дерев‘яних вікон на металопластикові за кошти
обласного бюджету 800 тис.грн.
Переведена котельня КЗОЗ «Валківська ЦРЛ» на альтернативний вид
палива.
У житловому фонді проведено капітальний ремонт по заміні вікон в
місцях загального користування в ОСББ «Майський – 37» - 28 од. на суму 99,7
тис.грн. ( Міні-проект розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє»).
Проведена реконструкція системи теплозабезпечення ДНЗ «Веселка» на
суму 536 тис.грн..
В ході виконання Програми вживаються заходи щодо подальшого
удосконалення системи генерування, транспортування та розподілу теплової та
електричної енергії, підвищення якості експлуатації та технічного
обслуговування основних засобів, впровадження інноваційних технологій, а
також поліпшення роботи в таких сферах, як фінансовий менеджмент,
формування тарифів, бухгалтерський облік, нарахування плати за послуги та
збір платежів від споживачів, залучення громадськості до процесу прийняття
стратегічних рішень.
4.3.2. Основні завдання на 2016 рік:
- сприяння забезпеченню ефективного використання бюджетних коштів та
залучення позабюджетних джерел, спрямованих на реалізацію заходів з
енергозбереження;
- сприяння залученню інвестицій в розробку і впровадження енерго - та
ресурсозберігаючих заходів;
- популяризація енергозбереження : роз‘яснення переваг ощадливого
енергокористування серед широких верств населення, споживачів та
виробників поливно-енергетичних ресурсів;
- сприяння впровадженню передових енерго - та ресурсозберігаючих
технологій, використання альтернативних видів енергетичних ресурсів;
- скорочення річного енергоспоживання в господарському комплексі району,
бюджетними установами та організаціями на 3-5%.
4.4.Транспорт, зв’язок і дорожнє
господарство
4.4.1. Оцінка ситуації в галузі:
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Автотранспортними підприємствами всіх форм власності району за
січень-грудень 2015 року перевезено 109,3 тис.тонн вантажів, що на 40 %
менше рівня відповідного періоду минулого року. Виконано 15419,3 тис. тоннокілометрів, що на 0,9 % менше минулого року. Пасажирів за цей період
перевезено 932,5 тис.чоловік, що становить 93,2 % до січня-грудня минулого
року. Пасажирооборот зменшився на 9,9 % і становить 37898,4 тис. пасажирокілометрів.
Із загальної кількості пасажирських перевезень - 64 % на рахунку
основного кваліфікованого перевізника
АТ «Валківське АТП 16341».
Автопідприємство здійснює перевезення пасажирів на регулярних приміських
та міжміських маршрутах. Ним виконується 10 міжміських, 12 приміських та 1
міський автобусних маршрути загального користування.
За 2015 рік автопідприємством перевезено 593,2 тис.пасажирів, що
становить 97 % до відповідного періоду 2014 року. Пасажирооборот за цей
період збільшився на 10 % і становить 22211,1 тис. пасажиро-кілометрів.
В галузі зв‘язку забезпечується подальший розвиток телекомунікацій,
впроваджуються новітні технології, збільшується кількість користувачів
послугами Інтернет.
На 01.01.2016 року кількість абонентів основних телефонних апаратів
склала 6200 номерів (в тому числі 3500 - міського зв‘язку, 2700 - сільського
зв‘язку. Послугами проводового радіомовлення в районі користується
2000 громадян. Кількість користувачів Інтернет (послуга «ОГО!») становить
близько 2100.
В районі функціонує 26 стаціонарних та 1 пересувне відділеня поштового
зв‘язку.
Центр поштового зв‘язку Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»
щороку запроваджує поряд з традиційними нові форми обслуговування, серед
яких «Кур‘єрська доставка», термінові перекази, поштові відправлення з СМСповідомленням.
Надзвичайно важливе значення для забезпечення безпечного руху
транспорту має стан автомобільних доріг загального користування, по яких
проходять автобусні маршрути.
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‖.
На проведення ремонту доріг комунальної власності в минулому році
освоєно1212,6 тис.грн. коштів місцевих бюджетів.
Із загальної суми коштів:
- в м.Валки, на проведення капітального ремонту дороги по вул.Пушкіна 704,8 тис.грн., на проведення поточного ремонту доріг по вул. Р.Люксембург,
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Леніна, Перекіпській, Лаптєвих, Торговій, Іванській, Пушкіна,
пров.
Майському, тротуару по вул.Шевченка - 314,2 тис.грн.;
- в смт Старий Мерчик на проведення поточного ремонту доріг по
вул.Миру та в»їзд у Миру - 122,3 тис.грн.;
- в с.Мічурінському
на проведення поточного ремонту доріг по
вул.Жовтневій - 10,6 тис.грн.;
- в с.Привокзальному на проведення поточного ремонту доріг по
вул.Привокзальній - 60,7 тис.грн.
4.4.2. Основні цілі та завдання на 2016 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;
- розширення спектра послуг зв‘язку на базі інформаційнокомунікаційних технологій.
4.4.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п/п

Зміст заходів

Термін
виконання

Відповідальні
за виконання
завдань

1

Оновлення рухомого складу
пасажирського транспорту
ПАТ „Валківське АТП 16341‖.

Протягом
року

ПАТ
„Валківське
АТП 16341‖

2

Утримання вулично-дорожньої
мережі на належному рівні, за
рахунок фінансування з
місцевого бюджету.

Протягом
року

Будівельно-шляхові
організації,
місцеві ради

Транспорт і зв’язок
Показники

Од.
вим.

2014 р.
звіт

2015 р.
звіт

2016 р.
прогноз

2016 р.
в % до
2015 р.

182,5

109,3

112,0

102

1000,1

932,5

960

103

Обсяг перевезень вантажів
всіма перевізниками
Перевезення пасажирів

тис.
тонн
тис.
чол.

Основні телефонні апарати
Кількість телефонних
апаратів на 100 чоловік
В т.ч. в міській місцевості
В сільській місцевості

номерів

6500

6200

6200

100

апаратів

20,3

19,4

19,6

101

апаратів
апаратів

25,9
15,8

24,6
15,2

24,8
15,3

100,8
100,6

4.5. Споживчий ринок товарів та послуг
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4.5.1. Оцінка ситуації в галузі:
Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення
є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє важливу у формуванні
економічного потенціалу району.
В 2015 році продовжувалися процеси розвитку і формування сучасної
інфраструктури споживчого ринку.
Реалізація продовольчих та непродовольчих товарів, надання послуг
ресторанного господарства населенню району здійснюється через
229 магазинів, 79 кіосків, 2 ринки, 9 АЗС та 26 закладів ресторанного
господарства, які впроваджують на споживчому ринку району нові форми і
методи обслуговування.
Обсяг роздрібного товарообігу,
за 9 місяців 2015 року
склав
291,5 млн.грн. у порівняних цінах, що становить 88,8 % до відповідного
періоду 2014 року (по області - 82,6 %).
В 2015 році побутові послуги населенню району надавали 270 суб‘єктів
господарської діяльності. В тому числі по видам діяльності вони
розподіляються наступним чином: ремонт взуття - 5, ремонт та пошив одягу 36, послуги перукарень - 51, послуги лазень - 1, ремонт телерадіоапаратури - 3,
ремонт годинників - 1, ремонт складної побутової техніки - 4, фотопослуги - 6,
інші - 163. Послуги хімчистки в районі немає.
4.5.2. Основні завдання на 2016 рік:
- забезпечення сталого розвитку споживчого ринку, в тому числі за рахунок
розвитку сучасних об‘єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового
обслуговування населення;
-розширення виїзних форм обслуговування населення у віддалених
населених пунктах, в яких відсутні стаціонарні об‘єкти торгівлі;
-сприяння зростанню частки продукції, яка виробляється місцевими
товаровиробниками та підвищення її конкурентоспроможності.
.

4.5.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п/п
1

2

Зміст заходів
Проведення роботи по
уточненню бази даних
щодо розвитку мережі
об»єктів торгівлі,
ресторанного
господарства та
побутового
обслуговування
населення.
Забезпечення проведення
в районі продовольчих

Термін
виконання

Відповідальні
за
виконання
завдань

Протягом
року

Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
місцеві ради, суб‘єкти
торговельної діяльності та
побуту.

Протягом
року

Відділ економічного
розвитку і торгівлі

26
ярмарків за участю
товаровиробників, за
цінами виробника.

3

4.

Відстеження та аналіз цін
на основні споживчі
товари.
Забезпечення участі
підприємств району у
Великому
Слобожанському ярмарку.

Протягом
року
Вересень 2016
року

райдержадміністрації,
управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації,
суб‘єкти господарювання.
Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації.
Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
упраління агропромислового
розвитку
райдержадміністрації.

Роздрібний товарообіг торгових підприємств і організацій всіх форм
власності
Показники
Од.
2014 р.
2015 р.
2016р.
вим.
звіт
звіт
прогноз
%
Роздрібний товарообіг
торгових підприємств і
організацій всіх форм
власності, всього

млн.грн.

347,3

388,6

392,0

101

5. ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ
5.1.Охорона здоров’я
5.1.1. Оцінка 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, Департаменту охорони здоров‘я та
розпоряджень різних гілок влади.
На минулий рік були визначені основні приоритетні напрямки діяльності:
- посилення профілактичної діяльності закладів охорони здоров‗я,
насамперед по ранньому виявленню туберкульозу та онкологічних
захворювань;
- розширення поза лікарняних форм надання медичної допомоги
населенню;
- посилення роботи, направленої на зниження розповсюдженості
соціально небезпечних хвороб: туберкульозу, СНІДу та наркоманій, а також
захворювань, що передаються статевим шляхом;
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- кадрове забезпечення лікувально-профілактичних закладів, в першу
чергу амбулаторно-поліклінічної ланки;
- раціональне використання бюджетних коштів, виділених на галузь
охорони здоров‗я, та залучення позабюджетних джерел фінансування.
Поточні проблеми по виконанню регіональних програм, які
потребували
втручання
виконавчої влади
розглядались своєчасно, з
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прийняттям відповідних рішень, затверджених розпорядженнями голови
районної адміністрації чи проведенням спільних засідань комісій та відділів
адміністрації.
В грудні 2015 році прийнята районна програма „ Здоров‘я Валківщини‖,
завдяки якій закуплено м‘якого інвентарю на суму 190,0 тис. грн., що дало
змогу 100% замінити матраци та постільну білизну по стаціонарним
відділенням лікарні. Крім того в 2015 році замінені всі вікна на метало
пластикові на загальну суму 800,0 тис. грн.. та проведений ремонт в
пологовому відділені на суму 250,0 тис. грн..
На даний час в районі функціонує два лікувально-профілактичні заклади –
Центральна районна лікарня та Центр первинної медико-санітарної допомоги
Валківського району з 10 амбулаторіями загальної практики сімейної медицини
та 8 фельдшерсько-акушерських пунктів.
Кадрове забезпечення
лікувально-профілактичних закладів району
нижче середньо обласного показника. Фактично штатні посади лікарів
укомплектовані на 86,9 %, що на 10 тис. жителів становить 20,6, але
фізичними особами лікарів забезпеченість становить 21,7 при середньо
районному
показнику 29,4 ( по області-50.5). Середніми
медичними
працівниками забезпеченість достатня. На даний час в лікарні проходить
інтернатуру 1 молодий спеціаліст..
Забезпеченість ліжками в стаціонарі становить 63,3 ( при середньо
районному
показнику-42,2), що пояснюється зменшенням кількості
проживаючого населення в районі.
На медикаменти та продукти харчування в 2015 році планом було
передбачено 200 тис. грн. та 156 тис. грн., відповідно – в 2014 році 262,2 тис.
грн.. та 142,2 тис.грн., фактично використано 100% планових асигнувань.
Таким чином вартість одного ліжко-дня за 2015 рік на медикаменти
зменшилася до 2,37 грн. ( в 2014р.- 4,68грн.) по харчуванню дещо збільшилася
до 2,50 грн. ( в 2014р.- 1,25 грн.).
Вартість по медикаментам одного відвідування в поліклініці 0,85грн. (
в 2014р.-0,33грн.).
Вартість
лікування одного хворого
пільгового
контингенту збільшилася і становить 100,0грн. ( в 2014р.- 51,74грн.).
Протягом року велася робота по залученню позабюджетних коштів
шляхом благодійних внесків, спонсорської допомоги та добровільних
пожертвувань; всього залучено 554,9тис. грн., що становить 16,25 грн. на 1
жителя проти 6,3 грн. в 2014р..
По централізованому постачанню медикаментів та вакцин отримано
препаратів на загальну суму 312,0 тис.грн.
З метою наближення консультативної допомоги сільському населенню
протягом року здійснено 27 виїздів бригади лікарів в населенні пункти району.
Оглянуто 10043 чол, виявлено 691 патологій, надано консультацій 3987.
Проводилася санітарно-освітня робота по профілактиці різних захворювань та
здорового способу життя. З цією метою прочитано 405 лекцій, опубліковано на
сторінках місцевої преси 17 статей під рубрикою ―Сімейний лікар‖. з вересня
минулого року відновлено роботу районного радіо. Щовівторка день медичної
сторінки. За 2015 рік прочитано 18 лекцій по профілактиці різних хвороб та
санітарно-гігієнічному вихованню населення.
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Завдячуючи роботі Народного депутата України Біловола Олександра
Миколайовича, діяла підписана Угода з 10 науково-дослідними інститутами
академії медичних наук України та Валківським районом по наближенню
висококваліфікованої допомоги жителям району. За звітний період було
здійснено 15 виїзди бригад лікарів з різних медичних інститутів, оглянуто
більше 1584 пацієнтів, надані консультації та направлено на до обстеження 98
хворих. Направлено лікарями поліклініки в інститути АМН України 118
пацієнтів для проведення лікування та обстеження в провідних клініках м.
Харкова.
В районі розширяються позалікарняні методи лікування хворих за
рахунок лікування в денних стаціонарах. На базі районної лікарні функціонує
денний стаціонар на 30 ліжок; проліковано хворих 1219 чол.
5.1.2. Основні завдання на 2016 рік:
- активізація роботи щодо укомплектування вакантних посад лікарів,
посилення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді;
- активізація роботи по пропаганді донорського руху, створення єдиного
кадрового резерву донорів району;
- забезпечення ефективної співпраці з соціальними службами району,
правоохоронними
органами, місцевими радами з метою попередження
випадків дитячої смертності у соціально уразливих сім‘ях;
- забезпечення дотримання етапності надання стаціонарної допомоги та
продовжити практику запровадження стаціонарозамінних форм лікування,
особливо у сільській місцевості;
- виконання Національних, загально державний та регіональних програм
по охороні здоров‘я;
- продовжити впровадження
державних стандартів та локальний
протоколів надання медичної допомоги ;
- стабілізація епідеміологічної ситуації, у тому числі туберкульозу,
ВІЛ- інфекції;
- проведення капітального ремонту відділення інтенсивної терапії та
відділення
екстренної
невідкладної
допомоги
із
застосуванням
енергозберігаючих технологій.
5.1.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п/п
1

2

Зміст заходів

Термін
виконання

Підвищення рівня надання медичної
Постійно
допомоги населенню району;
посилення профілактичної діяльності
закладів охорони здоров‘я, насамперед
по ранньому виявленню туберкульозу
та онкологічних захворювань.
Посилення роботи, спрямованої на
Протягом року
зниження розповсюдженості
соціально-небезпечних хвороб;
туберкульозу, СНІДу та наркоманії

Відповідальні
за
виконання завдань
КЗОЗ «Валківська
центральна районна
лікарня», заклади охорони
здоров‘я району, місцеві
ради
КЗОЗ «Валківська
центральна районна
лікарня», заклади охорони
здоров‘я району, ісцеві
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3

Раціональне використання бюджетних
коштів, виділених на галузь охорони
здоров‘я, залучення позабюджетних
джерел фінансування

Протягом року

4

Зміцнення матеріально-технічної бази
закладів охорони здоров‘я

Протягом року

ради,
райдержадміністрація,
правоохоронні органи
КЗОЗ «Валківська
центральна районна
лікарня», заклади охорони
здоров‘я району, місцеві
ради
КЗОЗ «Валківська
центральна районна
лікарня», заклади охорони
здоров‘я району, місцеві
ради

5.2.Демографічна ситуація
5.2.1. Оцінка ситуації:
Станом на 1.12.2015 року в Валківському районі проживало 31,9 тис.
чоловік наявного населення. В тому числі в сільській місцевості - 17,7 тис.
чоловік, в міській - 14,2 тис. чоловік, в тому числі в м. Валки - 9,2 тис.чоловік.
В січні-листопаді 2015 року в районі народилось 261 дітей проти 352 в
2014 році.
Смертність перевищила народжуваність в 2 рази. Померло за цей період
527 осіб проти 561 в 2014 році.
Складна демографічна ситуація пов‘язана перш за все з погіршенням
стану здоров‘я населення і скороченням тривалості життя.
5.2.2. Основні цілі і завдання на 2016 рік:
- належне фінансування існуючих програм з охорони здоров'я населення;
- поліпшення умов праці, створення безпечних робочих місць, посилення
контролю за неухильним дотриманням законодавства про охорону праці на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування та
форми власності.
5.3.Зайнятість населення та ринок праці
5.3.1. Оцінка ситуації:
Протягом 2015 року в районі здійснювалися заходи, спрямовані на
проведення державної політики у сфері зайнятості, ефективне використання
трудових ресурсів, регулювання процесів на ринку праці.
Чисельність трудових ресурсів в районі становить 18,8 тис. чоловік. З них
15,4 тис.чол., або 82 % зайнято у всіх сферах економічної діяльності.
Загальна структура зайнятого населення наступна:
в сільському господарстві зайнято 39,1 %, в промисловості - 7,6 %, в
галузі освіти - 5,6 %, охорони здоров‘я - 4,2 %, в державному управлінні - 3,5 %,
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в транспортній галузі - 1,8 %, торгівлі -1,3 %, в малому підприємництві -15,4 %,
в інших галузях та сферах життєдіяльності району - 21,5 %.
Протягом року перебувало на обліку в районному центрі зайнятості 1186
безробітних.
За рік працевлаштовано 615 безробітних, що на 2,6 % більше, ніж у 2014
році.
Профнавчанням охоплено 169 чоловік, що на рівні попереднього року.
Оплачувані громадські роботи та роботи тимчасового характеру
організовані для 222 чол. (на рівні минулого року). Створено 188 нових робочих
місць при річному завданні 200.
За рік виплачено одноразової допомоги для відкриття підприємницької
діяльності 13 безробітним.
5.3.2.Основні цілі та завдання на 2016 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 2016 року 210 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;
- розвиток тимчасових та оплачуваних громадських робіт шляхом
поширення їх видів та напрямків;
- здійснення професійної підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації безробітних відповідно до потреб ринку праці.
5.3.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п/п
1

Зміст заходів
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

Термін
виконання

Відповідальні
за
виконання завдань

Протягом року

Підприємства, організації,
установи району
,управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
районний центр
зайнятості.
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розвитку малого бізнесу та
підприємництва.
2

Забезпечити реалізацію заходів
активної політики зайнятості шляхом
працевлаштування, професійної
підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації, залучення до
участі в оплачуваних громадських
роботах

Протягом року

Районний центр зайнятості

3

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

Протягом року

Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
районний центр зайнятості

Од
ин.
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
Чисельність безробітних
зареєстрованих на кінець року

2014
рік
звіт

2015
рік
звіт

чол

15400

15400

чол

5957

2016
рік
прогноз

2015
рік у
% до
2014
року

15400

100

5957

6107

103

1172

1172

100

чол

1172

чол

76

76

76

100

чол

258

266

260

98

5.4.Грошові доходи населення та заробітна плата
5.4.1. Оцінка ситуації
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців
2015 року по району становила 2704 грн., що на 7,8 % більше рівня 2014 року.
Негативним фактором є існуюча заборгованість з виплати заробітної
плати. Станом на 1.01.2016 року заборгованість з виплати заробітної плати в
цілому по району становить 383,7 тис.грн.,в тому числі по економічно активних
– 187,2 тис.грн. ( КП «Вода» Валківської районної ради- 72,0 тис.грн., ПП «Арізона плюс»- 115,2 тис.грн.). Заборгованість по підприємству – банкруту філія
«Харківшляхбуд» УМШБ-2 – 196,5 тис.грн.
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В порівнянні з початком 2015 року заборгованість зросла на 56 %, або на
138,1 тис.грн.
5.4.2.Основні цілі і завдання на 2016 рік:
- збільшення розміру середньомісячної номінальної заробітної плати
одного штатного працівника по району до 3030 грн.;
- 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;
- забезпечення виконання норм чинного законодавства щодо захисту
доходів працюючого населення шляхом здійснення індексації заробітної плати
у зв‘язку зі змінами споживчих цін та компенсації заробітної плати внаслідок
порушення терміну її виплати;
- дотримання керівниками підприємств, установ та організацій умов
колективних договорів у частині оплати праці, необґрунтованого зменшення
заробітної плати, систематичного вивчення стану оплати праці та причин, що
стримують її зростання або зумовлюють падіння;
- легалізація заробітної плати, що виплачується неофіційно, внаслідок
чого зменшуються надходження до місцевих бюджетів, Пенсійного фонду та
інших страхових фондів.
5.4.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п/п

Зміст заходів

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання завдань
Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
підприємства,
організації та
установи району,
правоохоронні
органи
Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації

1

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

2

Заслуховувати звіти керівників
підприємств-боржників на
засіданнях тимчасових комісій
щодо своєчасної сплати податків,
зборів, виплати заробітної плати
та інших соціальних виплат
Забезпечити повне погашення
заборгованості з виплати
заробітної плати на
підприємствах, організаціях та
установах району.

Протягом
року

3

Протягом
року

Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
підприємства,
організації та
установи району
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Показники

2014 р.
звіт

Середньомісячна зарплата
працівників, зайнятих у видах
економічної діяльності (без
малих підприємств)

грн.

2015 р.
Очікув
ана

2532

2750

2016 р.
прогноз

%

3030

110

5.5. Соціальне забезпечення
5.5.1. Оцінка ситуації:
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 2015 рік було надано 6 видів
допомог (соціально- побутові, соціально-педагогічні, соціально-медичні,
інформаційні, соціально-економічні, пункт прокату засобів пересування та
малої механізації) - 2442 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 2568 одержувачів допомоги та 4171 одержувач
субсидій.
На обліку в Єдиному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги, знаходиться 9897 громадянина району, в тому числі 1387 ветеранів
війни та 2538 дітей війни.
З метою підтримки соціально вразливих верств населення в районі за 2015
рік нараховано та проведено виплату державних соціальних допомог на суму
34 694,6 тис.грн., що на 3 204,5 тис.грн., або на 9 % більше, ніж в попередньому
2014 році. 55 % від цієї суми (19293,4 тис.грн.) виплачено державну соціальну
допомогу сім‘ям з дітьми.
У 2015 році виплата допомог проводилася вчасно, заборгованість
відсутня.
Станом на 01.01.2016 року субсидії на відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг отримали 4171 сімей ( домогосподарств) на суму
23099,6 тис.грн.
Станом на 01.01.2016 року в районі налічується 387 громадян, які
постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи: 160- учасників ліквідації
аварії на ЧАЕС, із них 52 чол. з інвалідністю; 210 - потерпілих внаслідок
катастрофи ( в тому числі дітей – 76); вдов - 17 чол.
Протягом 2015 року виплачено компенсації на продукти харчування 142
чол. на суму 481,0 тис.грн., відшкодовано виплату на додаткову відпустку 5 чол.
на суму 7,5 тис.грн., на оздоровлення-27,8 тис.грн., на поховання 4 чол. сума
виплати 4,0 тис.грн.
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Протягом 2015 року забезпечено ліками 71 особа, яка постраждала від
наслідків аварії на ЧАЕС за пільговими рецептами лікарів на суму 172,9
тис.грн., зубопротезуванням скористалось 11 громадян, сума коштів склала 9,4
тис.грн.
Пільговим проїздом скористались 14 чол. на суму 8,5 тис.грн. Санаторнокурортним оздоровленням скористалось 24 чол., які постраждали від наслідків
аварії на ЧАЕС на суму 103,0 тис.грн., матеріальна допомога вдовам- 18 чол. на
суму 14,4 тис.грн.
Також за рік санаторно-курортними путівками забезпечено
14 ветеранів війни та 15 інвалідів загального захворювання,в т.ч. 2 учасникам
АТО. Видано 62 направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації
та 123 направлення на забезпечення протезно-ортопедичними виробами.
В 2015 році автомобілі на район не розподілялись.
Протягом року матеріальну допомогу отримало 8 інвалідів на суму 3,8
тис.грн. та 3 непрацюючих малозабезпечених осіб на суму 1,4 тис.грн.
Допомогу до Дня Перемоги отримали 1114 ветерана війни на суму 657,3
тис.грн. Крім того, були проведені компенсаційні виплати за невикористані
санаторно-курортні путівки 22 інвалідів війни на суму 7,6 тис.грн. та 6 інвалідам
загального захворювання на суму 1,5 тис.грн. Також за 2015 рік виплачено
компенсацію на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобіля та на
транспортне обслуговування 63 інвалідам на суму 15,7 тис.грн.
5.5.2.Основні завдання на 2016 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 щомісячної адресної безготівкової
субсидії для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його
утримання та комунальних послуг, а також один раз на рік субсидії готівкою на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
- реалізація заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу інвалідів
до об‘єктів соціальної інфраструктури;
- забезпечення надання пільг, передбачених чинним законодавством,
окремим категоріям громадян за соціальною ознакою;
- посилення медичного та соціального захисту, реабілітація населення,
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- поліпшення інформування громадян щодо виконання державних і
регіональних програм соціального захисту населення.
5.5.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№

Зміст заходів

Термін

Відповідальні за
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п/п

виконання

1

Забезпечити стабільне
функціонування територіального
центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
райдержадміністрації, сприяти
впровадженню сучасних форм і
методів роботи.

Протягом
року

2

Проводити роботу по наданню
населенню субсидій на житловокомунальні послуги за спрощеною
процедурою.
Проводити роботу щодо
своєчасного призначення та виплати
населенню всіх видів соціальної
допомоги.

Протягом
року

3

виконання завдань
Управління праці та
соціального захисту
населення, фінансове
управління
райдержадміністрації
територіальний центр
соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг)
райдержадміністрації
Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації
Управління праці та
соціального захисту
населення
райдержадміністрації

Протягом
року

Соціальний захист населення
Показники

Кількість
територіальних
Центрів
Обслуговується
підопічних
Кількість сімей
які отримали
субсидії на
житловокомунальні
послуги
Загальна сума
соціальної
допомоги

Од.
вим.

2011р.
звіт

2012р.
звіт

2013
р. звіт

2014р.
звіт

2015р. /
2016
прогноз

Од.

1

1

1

1

1

Чол
.

2262

2420

2442

2522

2522

1415

1096

1000

1133

4171/
4700

19028,4

22078,8

25250,4

33198,8

сімей

тис.грн.

57794,2
/75000

5.6. Соціально-трудові відносини
5.6.1. Оцінка ситуації:
Протягом 2015 року відбулось подальше
удосконалення форм
соціального партнерства та діалогу, регулювання соціально-трудових відносин
шляхом укладання колективних договорів.
Здійснювались заходи у Валківському районі з виконання Регіональної
угоди між Харківською обласною державною адміністрацією, організаціями
роботодавців і профспілковими організаціями Харківської області на 2013-2015
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роки, яка містить в собі найбільш важливі напрямки співпраці, спільні
зобов‘язання та дії, спрямовані на подальший розвиток економіки району,
підвищення реальної заробітної плати, соціальний захист працюючих,
забезпечення зайнятості, стабілізацію діяльності соціальної сфери, створення
умов для духовного розвитку населення району.
У лютому-березні 2015 року традиційно проводився черговий
двомісячник з укладання колективних договорів підприємствами, установами,
організаціями Валківського району.
Завдяки спільним зусиллям сторін соціального партнерства рівень
охоплення працівників колективно-договірним регулюванням склав по району
97 % ). На підприємствах району діє 118 колективних договорів.
5.6.2. Основні завдання на 2016 рік:
- посилення громадського контролю за реалізацією соціально-економічних
прав сторін діалогу, спрямованих на вирішення нагальних потреб працівників;
- забезпечення соціального захисту працівників, які вивільняються з
виробництва, попередження їх масового звільнення;
сприяння розвитку соціального партнерства шляхом проведення
колективних переговорів, консультацій та розв‘язання конфліктних ситуацій і
колективних трудових спорів, що виникають у сфері соціально-трудових
відносин;
- сприяння розвитку колективно-договірного регулювання трудових
відносин суб‘єктів господарювання всіх форм власності з охопленням ними
максимальної кількості працівників.
5.6.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п/п
1

2

Зміст заходів

Термін
виконання

Сприяти включенню до колективних
договорів
підприємств,
установ, Протягом року
організацій всіх форм власності
зобов‘язань з організації продуктивної
зайнятості працюючих, професійної
підготовки,
регулювання
процесу
вивільнення
та
забезпечення
соціального
захисту
вивільнених
працівників. Здійснювати контроль за
виконанням цих зобов‘язань
Здійснювати контроль за своєчасною і Протягом року
не нижче визначеного державою
мінімального розміру оплатою праці на
підприємствах, організаціях, установах
району

Відповідальні за
виконання
завдань
Управління праці
та соціального
захисту населення
райдержадміністра
ції

Управління праці
та соціального
захисту населення
райдержадміністра
ції

5.7. Житлово-комунальне господарство
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5.7.1. Оцінка ситуації в галузі:
Протягом 2015 року проводилась робота по забезпеченню послуг
належної якості з утримання будинків, споруд та прибудинкових
територій, виконано заходи з підготовки житлового фонду підприємства до
опалювального періоду 2015-2016 років.
Важливими напрямами реалізації реформи житлово-комунального
господарства є удосконалення системи управління та створення конкурентного
середовища на ринку житлово-комунальних послуг. Головним чинником у
досягненні позитивного результату реформування - це формування
ефективного власника житла - створення ОСББ.
Станом на 1 січня 2016 року в Валківському районі створено та
функціонує 25 об‘єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків,
загальною площею 24,0 тис.кв.м.
Мешканцям
району
надаються
послуги
з
централізованого
водопостачання та водовідведення, вивезення рідких та твердих побутових
відходів, обслуговування будинків і споруд та прибудинкових територій.
У сфері благоустрою населених пунктів міська, селищні та сільські ради
діють відповідно до Правил благоустрою на відомчих територіях. Силами
коммунального підприємства «Благоустрій» та селищних та сільських рад
постійно здійснюється прибирання місць загального відпочинку, утримуються
в належному стані сквери та парки, пам‘ятники, викошуються бур‘яни,
спилюються аварійні дерева, висаджуються квітники та нові дерева.
Одним із основних завдань з реформування житлово-комунального
господарства є забезпечення беззбиткового функціонування підприємств
житлово-комунального господарства та дотримання економічно обґрунтованих
цін і тарифів за користування житлом та надання комунальних послуг.
Фінансово-економічний стан підприємств житлово-комунального
господарства району залишається складним.
Кредиторська заборгованість на підприємствах комунальної власності
становить 1182,8 тис.грн.,
Рівень розрахунків споживачів за житлово-комунальні послуги у 2015
році склав:
- водопостачання та водовідведення 110%, в т.ч. населення – 146%,
установи, що фінансуються з державного бюджету – 102%, місцевих бюджетів
103%, інші споживачі – 100%;
- теплопостачання – на 112%, в т.ч. населення –105%, установи, що
фінансуються з державного бюджету – 91,6%, місцевих бюджетів – 112 %, інші
споживачі – 151%;
- з квартирної плати (утримання житла) –98,6%.
5.7.2. Основні завдання на 2016рік:
- утримання на належному рівні розрахунків споживачів за житловокомунальні послуги;
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- забезпечення 100-відсоткових розрахунків підприємств ЖКГ за
використані енергоносії;
- завершення роботи щодо приведення діючих тарифів на житловокомунальні послуги у відповідність з економічно обґрунтованими витратами
виробництва послуг;
- зменшення питомого споживання енергоресурсів на одиницю реалізації
послуг;
- проведення робіт по ремонту доріг комунальної власності та загального
користування.
5.7.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п/п

Зміст заходів

Термін
виконання

1

Здійснювати ремонт аварійних та
техногенно-небезпечних об'єктів
житлового фонду,
водопостачання та
теплопостачання за умови
фінансування із державного та
районного бюджету.

Протягом року

2

Забезпечити приведення
органами місцевого
самоврядування діючих тарифів
на житлово-комунальні послуги
до рівня економічно
обґрунтованих витрат
виробництва послуг у разі зміни
цін на енергоносії та розміру
мінімальної заробітної плати.
Сприяти створенню об‘єднань
співвласників багатоквартирних
житлових будинків.

Протягом року

Утримувати на належному
рівні розрахунки споживачів за:
- житлово-комунальні послуги ;
- розрахунки підприємств
ЖКГ за використані
енергоносії

Протягом року

3

4

Протягом року

Відповідальні за
виконання завдань
Відділ містобудування,
архітектури, ЖКГ РІ та
цивільного захисту
райдержадміністрації,
фінансове управління
райдержадміністрації
, КП „Вода‖,
КП „Благоустрій‖
Органи місцевого
самоврядування
району,підприємства
житлово-комунального
господарства району

Відділ містобудування,
архітектури, ЖКГ РІ та
цивільного захисту
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування району,
КП „Благоустрій‖
Підприємства житловокомунального
господарства району,
відділ містобудування,
архітектури, ЖКГ РІ та
цивільного захисту
райдержадміністрації

5.8 Капітальне будівництво та ремонт об’єктів бюджетної та
житлово-комунальної сфери
5.8.1. Оцінка ситуації в галузі:
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В 2015 році за рахунок благодійних коштів проведено капітальні
ремонти даху у Сніжківському та Високопільському сільських будинках
культури, Благодатнівській сільській бібліотеці - філії на суму 300,6 тис. грн.
та 4 поточних ремонти на суму 96,8 тис. грн., із них: 89,0 тис. грн.бюджетні кошти; 7,9 тис. грн. - позабюджетні .
В галузі освіти у 9-х загальноосвітніх навчальних закладах за спонсорські
кошти проведено заміну 416 дерев‘яних вікон на металопластикові та в 2
загальноосвітних навчальних закладах замінено 3 дерев‘яних дверей на
металопластикові .
З причини відсутності фінансування: не виконані роботи по будівництву
газопроводів високого та низького тиску в с. Новий Мерчик .
5.8.2.Основні цілі та завдання на 2016 рік:
За умови фінансування із державного, обласного, районного та бюджетів
місцевих рад:
- технічне переоснащення системи теплопостачання Високопільської ЗОШ
1-111 ст. зі встановленням котельні на твердому паливі;
- технічне переоснащення системи теплопостачання Олександрівської
ЗОШ 1-111 ст. зі встановленням котельні на твердому паливі;
- капітальний ремонт Ковязького навчально-виховного комплексу
(загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дитячий заклад) Валківської районної ради;
- реконструкція Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Валківської районної ради Харківської області;
- проведення капітального ремонту решти об‘єктів бюджетної сфери ( в
розрізі об‘єктів в додатку „Капітальні вкладення в об‘єкти соціального значення
по Валківському району на 2016 рік‖ ).
5.8.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п/п

Зміст заходів

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання
завдань

1

Сприяти технічному переоснащенню
системи теплопостачання
Високопільської ЗОШ 1-111 ст. зі
встановленням котельні на твердому
паливі

Протягом року

Управління та відділи
райдержадміністрації
, місцеві ради

2

Сприяти технічному переоснащенню
системи теплопостачання
Олександрівської ЗОШ
1-111 ст. зі встановленням котельні на
твердому паливі
Підтримувати впровадження системи
стратегічного планування в майбутній
Валківській об‘єднаній територіальній
громаді
Сприяти проведенню капітального
ремонту Ковязького навчально-

Протягом року

Управління та відділи
райдержадміністрації
, місцеві ради

Протягом року

Управління та відділи
райдержадміністрації
, місцеві ради

Протягом року

Управління та відділи
райдержадміністрації

3

4
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6

виховного комплексу (Загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.. – дитячий заклад)
Валківської районної ради Харківської
області
Сприяти реконструкції
Старомерчицької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. Валківської районної
ради Харківської області
Пошук
фінансових
джерел
для
проведення
капітальних
ремонтів
закладів соціальної та гуманітарної
сфери району

, місцеві ради

Протягом року

Управління та відділи
райдержадміністрації
, місцеві ради

Протягом року

Управління та відділи
райдержадміністрації
, місцеві ради

Капітальні вкладення в об’єкти соціального значення Валківського
району на 2016 рік
Першочергові заходи:
Назва та адреса
об’єкту

Проектна
потужність

1

Технічне
переоснащення системи
теплопостачання
Високопільської ЗОШ
1-111 ст. зі
встановленням котельні
на твердому паливі

2

Технічне
переоснащення системи
теплопостачання
Олександрівської ЗОШ
1-111 ст. зі
встановленням котельні
на твердому паливі
Підтримка
впровадження системи
стратегічного
планування в майбутній
Валківській об‘єднаній
територіальній громаді
Капітальний ремонт
Ковязького навчальновиховного комплексу
(Загальноосвітня школа
І-ІІІ ст.. – дитячий
заклад) Валківської
районної ради
Харківської області

п/п

3

4

Обсяг
фінансування
тис.грн.

Розпоряд
-ник
коштів

Х

Кошторисна
вартість
об’єкта
тис.грн.
2776,0

2776,0

Відділ
освіти
РДА

Х

2423,0

2423,0

Відділ
освіти
РДА

Х

357,98

357,98

Валківсь
ка
міська
рада

Х

13998,23

13998,23

Відділ
освіти
РДА

41
5

Реконструкція
Старомерчицької
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст. Валківської
районної ради
Харківської області
ВСЬОГО

Х

8500,00

8500,00

Відділ
освіти
РДА

Х

28055,21

28055,21

Х

Потреба у фінансуванні об’єктів соціальної сфери району у 2016 та
наступних роках
№
п/п
1

2

3

Назва та потужність об’єкта , адреса
Газифікація с. Новий Мерчик,
Новомерчицької сільської ради
Капітальний ремонт відділення
інтенсивної терапії та відділення
екстреної невідкладної медичної
допомоги із застосуванням
енергозберігаючих технологій КЗОЗ
«Валківська центральна районна
лікарня»
Капітальний ремонт мережі вуличного
освітлення Високопільської селищної
ради

Головний
розпорядник коштів
Кооператив по
газифікації
Департамент
капітального
будівництва ХОДА

Потреба у
видатках, тис.
грн.
16900,0

1900,0

Департамент житловокомунального
господарства та
розвитку
інфраструктури
ХОДА

310,68

4

Капітальний ремонт мережі вуличного
освітлення Заміської сільської ради

Департамент житловокомунального
господарства та
розвитку
інфраструктури
ХОДА

419,47

5

Капітальний ремонт мережі вуличного
освітлення Мельниківської сільської
ради

Департамент житловокомунального
господарства та
розвитку
інфраструктури
ХОДА

822,42

6

Капітальний ремонт мережі вуличного
освітлення Перекіпської сільської ради

Департамент житловокомунального
господарства та
розвитку
інфраструктури
ХОДА

227,45

42
7

Капітальний ремонт мережі вуличного
освітлення Сніжківської сільської ради

Департамент житловокомунального
господарства та
розвитку
інфраструктури
ХОДА

1199,50

8

Капітальний ремонт мережі вуличного
освітлення Сидоренківської сільської
ради

Департамент житловокомунального
господарства та
розвитку
інфраструктури
ХОДА

469,40

9

Капітальний ремонт мережі вуличного
освітлення Шарівської сільської ради

Департамент житловокомунального
господарства та
розвитку
інфраструктури
ХОДА

863,72

10

Технічне переоснащення системи
теплопостачання Баранівської ЗОШ
1-111 ст.зі встановленням котельні на
твердому паливі

Відділ освіти РДА

2042,0

11

Технічне переоснащення системи
теплопостачання Сидоренківської ЗОШ
1-111 ст.зі встановленням котельні на
твердому паливі

Відділ освіти РДА

2163,0

12

Коригування проекту та будівництво
середньої школи на 1296 учнівських
місць в м.Валки

Департамент
капітального
будівництва ХОДА

1500,0

13

Капітальний ремонт ДЮСШ «Спорт
для всіх» м.Валки

Департамент
капітального
будівництва ХОДА

1976,0

14

Будівництво багатофункціонального
фізкультурно- оздоровчого комплексу
у районі

Департамент
капітального
будівництва ХОДА

7000,00

Капітальний ремонт спортивного залу
Високопільської ЗОШ 1-111 ст.
заміна вікон на металопластикові

Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації

55,0

Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації

400,0

15

16

Поточний ремонт та заміна вікон
Валківської центральної районної
бібліотеки

43
17

Заміна підлоги,
ремонт і фарбування покрівлі, заміна
дверей та вікон Заміського СК

Заміська сільська
рада

50,0

18

Ремонт системи опалення, внутрішні
роботи Огульцівського СБК

Огульцівська
сільська рада

200,0

19

Ремонт системи опалення, ремонт
фасаду, внутрішні роботи, заміна
вікон Костівського СБК

Костівська сільська
рада

900,0

20

Капітальний ремонт покрівлі,
заміна вікон Баранівського СБК

Баранівська сільська
рада

450,0

21

Капітальний ремонт приміщення
Сидоренківського СБК

Сидоренківська
сільська рада

1500,0

22

Ремонт даху та цоколя, внутрішні
роботи Олександрівського СБК

Олександрівська
сільська рада

500,0

23

Ремонт системи опалення, заміна
вікон, внутрішні роботи
Серпневського СК

Благодатнівська
сільська рада

550,0

24

Ремонт системи опалення, ремонт
даху Минківського СБК

Минківська сільська
рада

650,0

25

Капітальний ремонт приміщення
Сніжківського СБК та бібліотеки

Сніжківська
сільська рада

2000,0

26

Ремонт частини даху приміщення КЗ
«Валківський РНД «Іскра»

Відділ культури і
туризму РДА

50,0

27

Заміна вікон на пакетні
металопластикові в Високопільській
ЗОШ І-ІІІ ст.
Капітальний ремонт будівлі
спортивного залу Сніжківської ЗОШ ІІІІ ст.
Реконструкція внутрішньої системи
опалення будівлі спортивного залу
Сніжківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Відділ освіти
райдержадміністрації

350,0

Відділ освіти
райдержадміністрації

320,0

Відділ освіти
райдержадміністрації

180,0

Продовження реконструкції системи
опалення та підключенння до водогону
та будівництво внутрішніх туалетів
Валківської районної школи мистецтв

Відділ культури і
туризму
райдержадміністрації

180,0

Департамент

1356,0

28

29

30

31

Капітальний ремонт другого поверху
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32

33

будівлі Сніжківського дошкільного
навчально закладу (дитячий садок)
«Ромашка»
Капітальний ремонт будівель
позашкільного закладу оздоровлення та
відпочинку «Ялинка»
Заміна вікон на пакетні
металопластикові в Валківській
районній раді
ВСЬОГО

капітального
будівництва ХОДА
Департамент
капітального
будівництва ХОДА
Валківська
районна
рада
Х

7000,0

198,0

54762,64

6.ГУМАНІТАРНА СФЕРА
6.1. Освіта.
6.1.1. Оцінка ситуації в галузі:
Станом на 01.01.2015 в районі функціонує 18 загальноосвітніх навчальних
закладів (1 – ліцей, 10 – загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, 2 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, 5 – навчально-виховних
комплекси).
В загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році
навчається 2703 учнів, що на 31 учнів (1,1%) менше 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.
У загальноосвітніх навчальних закладах налічується 341 комп‘ютерів. З
них у навчальному процесі використовується 235 одиниць та 51 - в
управлінській діяльності.
Показник кількості учнів на один комп‘ютер по району складає 12 осіб.
У закладах встановлено 20 навчальних комп‘ютерних комплекси.
До мережі Інтернет підключені усі загальноосвітні та дошкільні навчальні
заклади. Всі вони мають власні веб-сайти.
В районі діє Програма «Шкільний автобус» на 2015-2017 роки,
затверджена рішенням ХL сесії Валківської районної ради VІ скликання від
14.01.2015 р.
Підвіз 589 учнів та 60 вчителів забезпечують 10 шкільних автобусів, які
були придбані за кошти державного та обласного бюджетів протягом 2006-2016
років.
Наразі 100 % від потреби забезпечено підвіз учнів і педагогічних
працівників до місць навчання та роботи.
Відділом освіти в повному обсязі фінансується харчування дітей – сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування та учнів 1-4 класів із сімей, які
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отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім‘ям» загальноосвітніх навчальних закладах.
Велика увага в освітніх закладах району приділяється спортивно-масовій,
виховній та оздоровчій роботі.
Навчальні заклади в рамках підготовки до роботи у новому 2015/2016
навчальному році провели ремонтні роботи (заміна шпалер в окремих
навчальних кабінетах, фарбування стін, підлоги, дверей, ремонт відмосток,
заміна дверей та вікон в окремих класних кімнатах окремих закладів). Були
придбані вогнегасники, обладнання для шкільних їдалень, наочність та
методичні матеріали для здійснення навчально-виховного процесу. Окремі
заклади поповнили свою комп‘ютерну базу.
Придбані нові ігрові зони у багатьох дошкільних навчальних закладах,
оновлено меблі. Здійснено підготовку котелень до опалювального сезону.
Для підготовки навчальних закладів використовувалися як бюджетні, так і
залучені кошти.
Всього на підготовку закладів до нового навчального року використано
близько 1 млн. 985 тис. грн., з них бюджетних коштів – 994,4 тис. грн.,
позабюджетних – 990,4 тис. грн.
6.1.2. Основні завдання на 2016 рік:
- реалізація заходів щодо зміцнення матеріально- технічної бази
навчальних закладів в рамках підготовки закладів до нового навчального року;
- переведення котелень загальноосвітніх навчальних закладів на
альтернативне паливо;
- проведення капітального ремонту будівлі спортивного залу Сніжківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та реконструкція внутрішньої системи
опалення будівлі (орієнтовна загальна сума 700 тис. грн.);
- заміна вікон на енергозберігаючі у Високопільській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів (орієнтовна загальна сума 350 тис. грн.);
- капітальний ремонт Ков‘язького навчально-виховного комплексу
(Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. – дитячий заклад) Валківської районної ради
Харківської області(в орієнтовній сумі 13998,23 тис. грн.);
- реконструкція Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Валківської районної ради Харківської області (в орієнтовній сумі 8500,0 тис.
грн.);
- капітальний ремонт будівель позашкільного закладу оздоровлення та
відпочинку «Ялинка» ( орієнтовна загальна сума 7000,0 тис. грн.);
- капітальний ремонт другого поверху будівлі Сніжківського дошкільного
навчально закладу (дитячий садок) «Ромашка» (орієнтовна загальна сума 1356,0
тис. грн.).
6.1.3.Заходи щодо виконання основних завдань:
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№
п/п
1

2

3

4

Зміст заходів

Термін
виконання

Забезпечення підвезення учнів і
вчителів до місця навчання,
роботи та у зворотному
напрямку
Оснащення загальноосвітніх
навчальних закладів
комп‘ютерною технікою та
мультимедійним обладнанням
Забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладів технічним
та технологічним обладнанням,
спортивним знаряддям,
інвентарем, безперешкодним
доступом до будівель тощо
Упровадження
енергозберігаючих проектів

Протягом
2016 року
Протягом
2016 року
Протягом
2016 року

Протягом
2016 року

Відповідальні за
виконан
ня завдань
Місцеві ради, відділ освіти
райдержадміністрації,
керівники загальноосвітніх
навчальних закладів
відділ освіти
райдержадміністрації,
керівники загальноосвітніх
навчальних закладів
Відділ освіти
райдержадміністрації,
керівники загальноосвітніх
навчальних закладів
Відділ освіти
райдержадміністрації,
керівники загальноосвітніх
навчальних закладів

Освіта
Показники

Од. вим.

2014

2015

Постійні дошкільні
навчальні заклади
(мережа і
чисельність в них
дітей)
Загальноосвітні
навчальні заклади і
чисельність в них
дітей

од.

17 – ДНЗ
та
5 - НВК

17
– 17 – ДНЗ
ДНЗ
та
та
5 - НВК
5 - НВК
900
910
18

Кількість
комп‘ютерів у
загальноосвітніх
навчальних закладах
Кількість
користувачів
Інтернет
Кількість
освітянських
автобусів, задіяних у
підвезенні учнів та
вчителів

Чол.
од.

Чол.
од.

891
18

2016
прогноз

%

100

97
100

2734
295

2700
300

2703
341

102
106

од.

18

37

37

100

од.

10

10

10

100

6.2. Культура
6.2.1. Оцінка ситуації в галузі:
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Протягом 2015 року в галузі проводилась робота направлена на
формування у населення засобами культури та мистецтва ідеологічних,
моральних та духовних цінностей, спрямованих на демократизацію суспільства.
Станом на 01 січня 2016 року мережа клубних закладів, що
підпорядковуються Міністерству культури України, складається із 19 закладів:
КЗ «Валківський районний народний дім «Іскра», який знаходиться у м. Валки,
та 18 закладів на селі. Мережа клубних закладів за звітний період залишилась
без змін. Із загальної кількості клубних закладів спеціально збудованих-18,
знаходяться в пристосованих приміщеннях-4, із них потребує капітального
ремонту 11, аварійних-2. Загальна кількість клубних формувань 115 (2014 р.122). Але слід відзначити, що кількість учасників в них збільшилась до 1948
чол.(2014 р.- 1851 чол.). Із загальної кількості клубних формувань : 76
колективів художньої самодіяльності (849 чол), 8 любительських об`єднань
(190 чол.), 13 дискотек, 18 фізкультурно-оздоровчих формувань (324 чол) .
У звітному році працювало 53 дитячих клубних формуваннь, які
відвідувало 614 чол. Із них: художньої самодіяльності-40 (399 чол.),
любительських об`єднань - 4 (в них учасників-65 ), 7 фізкультурно-оздоровчих
(в них учасників -93 чол.).
4 колективи мають звання «народний»: чоловіча хорова капела ім.
О.С.Масельського (керівник Б.Власенко), аматорський жіночий хоровий
колектив РНД «Іскра» (керівник-А.Собко), хор української пісні
Благодатнівської та Олександрівської сільських територіальних громад
(керівник Б. Войтенко), аматорський народний фольклорно-етнографічний
гурт «Мельничани» (керівник М.Губський).
У зв‘язку з аварійним станом не працювали Сидоренківський СБК та
Очеретівський СК, що знаходяться на території Сидоренківської сільської ради.
У клубних закладах проведено 1003 культурно-масових заходів: 690
культурно-освітніх та розважальних заходи, 163 аматорського мистецтва, 46
виставки декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, інших-95.
Виступило 9 професійних колективи. Загальна кількість відвідувачів-99743 чол.
Із них дітей-25804.
Забезпечено участь аматорів Валківщини у 8 обласних заходах та 1
міжнародному.
Робота бібліотек Валківської ЦБС у 2016 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.
За 12 місяців 2015 року до книжкового фонду Валківської ЦБС надійшло
3723 документів, з них книг 800 примірників на суму 21571 грн .
Книжковий фонд на 01.01.2016 рік становить 242787 документів , з них
книги - 207883 примірників на суму 905598 грн.
Робота Валківської районної комунальної дитячої школи мистецтв була
спрямована на створення умов для подальшого розвитку надання освітніх
послуг, естетичного виховання дітей та молоді. В школі станом на 01січня 2016
року навчається 198 учні.
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Основними напрямами музейної діяльності є культурно - освітня та
науково – дослідна робота, комплектування музейних зібрань, експозиційна,
фондова, видавнича справи. Працівниками музею підготовлено близько
сорока наукових довідок та статей, матеріали яких опубліковані у
наукових збірниках та у пресі, використані під час проведення тематичних
екскурсій, бесід, лекцій, освітніх заходів. Особливий інтерес викликали:
історична хронологія «Календар знаменних і пам‘ятних дат Валківщини» на
2015 рік, дослідження про життя і діяльність кінозірки Валентини Сєрової,
відомих гончарів Бориса Цибульника та Дмитра Наріжного, вченого
Вадима Манжелія, письменників Віктора Гамана та Гордія Коцюбу, поета
Василя Кулика, піаніста Володимира Селівохіна , архітекторів Віктора
Коржа і Ганни Маяк, лікаря Семена Посяди, історичні дослідження ,
присвячені мандрівному філософу Григорію Сковороді, кошовому отаману
Івану Сірку, археологічним дослідженням на Валківщині та інші.
Співробітник
музею М.Панченко виступив із науковою доповіддю на
міжнародній науковій конференції «Дев‘ятнадцяті Слобожанські читання‖.
Серед заходів науково-освітнього напрямку мали успіх інформаційний
тур для фахівців туризму з Харкова «Валки – гончарна столиця
Слобожанщини», семінар-тренінг «Зелений туризм на Валківщині», районне
краєзнавче свято «Іхали козаки…» за участю фольклорного гурту
«Мельничани», тематична зустріч «День Коломака у Валках» , тематичні
екскурсії «Художники Валківщини» та «Православні святині Валківщини»,
Уроки пам‘яті «Обпалені афганським вогнем», «Війна у долях земляків» (до
70-річчя Великої Перемоги), «Земляки- герої АТО», «Голодомор у селі
Гонтів Яр», «Переможний вересень».
Протягом року у музеї розгорнуто тематичні виставки : «Гончар із
Шарівки» (памяті Б.М.Цибульника), «Заповітні верховіття Віктора Гамана»,
«Дивосвіт Олександра Ковальова», «Війна під час миру», «Шлях реформ.
Досвід
Польщі», «Вишивана
Валківщина»,
«Православні святині
Валківщини», «Різдвяні мотиви» та інші.
Організовані інтерактивні заняття: етнографічні майстер-класи
«Валківські вареники», «Лялька-мотанка», «Знаряддя праці валківських
селян», пізнавально-розважальна гра «Подорож у Парк динозаврів», піший
похід для старшокласників Валки-Старі Валки-Ков‘яги-Валки.
Налагоджені наукові стосунки із президентом фонду «Сковорода-300»
І.Гришиним, доктором архітектури К.Черкасовою, керівником Слобідської
археологічної
служби
В.Окатенком,
викладачем Стамбульського
університету (Туреччина ) Махметом Фахрі Мухратом .
Робота закладу популяризувалася на музейному сайті , на сторінках
районної газети «Сільські новини» , в ефірі обласного радіо та Харківського
телебачення (директор музею Т.Поліщук була учасницею однієї з
телепередач присвяченої Голодомору) .
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Проведено роботу по підготовці закладів культури до роботи в осінньозимовий період 2015-2016 років: у 5 закладах культури виконано ремонтно
- профілактичні роботи на приладах обліку та регулювання теплової енергії. За
рахунок благодійних коштів проведено капітальні ремонти
даху
у
Сніжківському, Високопільському сільських будинках культури та
Благодатнівській сільській бібліотеці - філії на суму 300,6 тис. грн. та 4
поточних ремонти на суму 96,8 тис. грн., із них: 89,0 тис. грн.-бюджетні
кошти; 7,9 тис. грн. - позабюджетні . Поповнено матеріально-технічну базу
закладів на суму 252,8 тис грн., із них: 149 тис.грн.- бюджетні кошти; 93,6
тис.грн.- позабюджетні .
У Валківській районній комунальній дитячій школі мистецтв замінено
газові котли на твердопаливні.
Поряд з позитивними підсумками роботи галузі культури району існує
дуже багато проблем. Однією з основних є матеріально-технічний стан
закладів культури.
6.2.2.Основні цілі та завдання на 2016 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;
- вжиття заходів щодо охорони культурної спадщини та розвитку музейної
справи у районі;
- забезпечення належного комплектування фондів бібліотек новою
літературою та періодичними виданнями.
6.2.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п/
п

Зміст заходів

Термін
виконання

Відповідальні
за виконання
завдань
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1

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.

Протягом
року

Відділ
культури та
туризму
райдержадміні
страції, місцеві
ради, керівники
закладів
культури

2

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

4

Продовження роботи по
краєзнавчому дослідженню
історії
нашого
краю,
організації
туристичних
маршрутів.

Протягом
року

5

Контроль
за
охороною
культурної спадщини

Протягом
року

Відділ
культури та
туризму
райдержадміні
страції, місцеві
ради, керівники
закладів
культури
Відділ
культури та
туризму
райдержадміні
страції, місцеві
ради, керівники
закладів
культури
Відділ
культури та
туризму
райдержадміні
страції,
РКЗ
«Валківський
районний
краєзнавчий
музей»
Відділ
культури та
туризму
райдержадміні
страції, місцеві
ради

3

Протягом
року
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Культура
Показники
Кількість клубів
Кількість музеїв
Кількість бібліотек
Дитяча школа
мистецтв

Од.ви
м.
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

2014 р.

2015 р.

22
1
26
1

19
1
25
1

2016 р.
прогноз

%

19
1
25
1

100
100
100
100

6.3.Фізична культура та спорт
6.3.1. Оцінка ситуації в галузі:
Протягом 2015 року в районі здійснювались заходи щодо пропаганди
здорового способу життя, залучення населення до занять фізичною культурою
і спортом.
Всіма видами фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в районі
охоплено 2703 особи.
В 2015 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.
27 червня 2015 року проведено районне культурно-спортивне свято
―Козацькі розваги‖ та спартакіада серед державних службовців Валківського
району. В змаганнях прийняли участь 8 команд.
В районі працює ДЮСШ "Спорт для всіх" Валківської районної ради, в
якій займається 423 дитини .
Приділялася увага розвитку фізичної культури серед дошкільних
навчальних закладів. З нагоди міжнародного Дня захисту дітей проводиться
Спартакіада "Перший крок" – прийняло участь 180 дітей.
В районі проведено Спартакіаду допризовної молоді "Під Покровом
Божої Матері" з нагоди Дня Захисника України, прийняло участь 12 шкіл – 48
учасників, в вересні збірна району прийняла участь в обласній Спартакіаді в
м. Харків. Учень Олександрівської ЗОШ Котелевець Олександр прийняв
участь в Всеукраїнській Спартакіаді, що проходила в м. Житомир.
В 2015 році проведено 2 районних заходи серед спортсменів – інвалідів:
районну Спартакіаду „Повір у себе‖, районні змагання серед дітей - інвалідів
до Святого Миколая „Ти зможеш, якщо я зміг‖. Спортсмени - інваліди району
ставали неодноразовими переможцями та призерами обласних змагань.
Особлива увага приділяється в районі розвитку футболу. Футбольні
команди "Маяк" (м.Валки) та ―Авангард‖ (с. Високопілля) примають участь в
Чемпіонаті області з футболу.
Проведено в районі Олімпійський тиждень з нагоди Дня фізичної
культури. Проведено різноманітні змагання з футзалу серед КФК: першість
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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‖ .
6.3.2. Основні завдання на 2016 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;
- подальший розвиток та підтримка команд з ігрових видів спорту,
забезпечення їх участі у обласних змаганнях;
- забезпечення участі команди „Маяк‖ Валки у першості області по футболу
серед команд ліги;
- проведення капітального ремонту ДЮСШ «Спорт для всіх», кошторисна
вартість 1976,0 тис.грн.;
- будівництво багатофункціонального фізкультурно- оздоровчого комплексу
в районі, кошторисна вартість 7000,0 тис.грн.;
- встановлення майданчика зі штучним покриттям м. Валки ДЮСШ «Спорт
для всіх».
6.3.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п
/п
1

2

Зміст заходів
Продовжити впровадження
та удосконалення системи
районних
фізкультурномасових заходів серед усіх
верств населення, збільшити
кількість і поліпшити якість
проведення змагань.
Забезпечити
збереження
закладів
фізкультури
та
спорту району, укріплення їх
матеріально-технічної бази.

Термін
виконання
Протягом
року

Протягом
року

Відповідальні
за
виконання
завдань
Сектор у справах
молоді та спорту
райдержадміністр
ації,
установи
освіти,
місцеві
ради
Сектор у справах
молоді та спорту
райдержадміністр
ації
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3

Розвивати та підтримувати
команди з ігрових видів
спорту,
забезпечувати
їх
участь у обласних змаганнях.

Протягом
року

Сектор у справах
молоді та спорту
райдержадміністр
ації , установи
освіти,
місцеві
ради

Фізкультура і спорт
Показники

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

2016 р.
Прогноз.
2707

%

99
2
17
72

99
2
17
72

100
100
100
100

1

1

100

2014
р.

2015
р.

чол.

2736

2703

один.
один.
один.
один.

91
2
17
64

один.

1

100

6.4. Питання сім’ї та молоді
6.4.1. Оцінка ситуації в галузі:
За період 2015р. на підприємствах району було працевлаштовано 132 чол.
молоді до 35 років.
Станом на 01 жовтня 2015 року в районній державній адміністрації
працює сім магістрів державного управління та десять магістрів державної
служби.
У Валківському районі проводиться інформаційно-профілактична акція
«Відповідальність починається з мене» на меті якої є пропаганда та
утвердження здорового способу життя серед дітей та молоді. Активними
учасниками Всеукраїнської акції стали учні Гонтів‘ярської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
В районі активно діє Рада учнівського самоврядування Валківщини, яка
наполегливо працює над створенням умов, що сприяли б соціальній активності
та розвитку творчих здібностей школярів району. 24 вересня 2015 року
відбулася звітно-виборча конференція лідерів учнівського самоврядування, на
якій обрано голову РУС - Яроху Яну, ученицю 11 класу Сніжківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів.
В вересні 2015 року з нагоди Міжнародного дня миру сектор у справах
молоді та спорту Валківської РДА спільно з відділом освіти Валківської РДА
провели конкурси творчих робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Валківського району.
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В жовтні 2015 року в інформаційно-виставковому центрі «Бузок»
ХНАТОБ м.Харків відкрилася виставка дитячих робіт «Україна територія
Миру», приурочена до Дня захисника України.
В 2015 році кількість охоплених оздоровленням та відпочинком дітей по
Валківському району становить 2 809 дітей або 91,98 % до загальної кількості
дітей віком від 7 до 17 років.
Із соціально- незахищених категорій оздоровленням та відпочинком
охоплено 2402 дитини, що складає 100 %.
На оздоровчу кампанію 2015 року з місцевого бюджету було виділено 88
тис. грн. Кошти розподілено наступним чином:
- 42 тис. грн. – на закупівлю путівок для дітей соціально незахищених категорій
до ПЗОВ «Каразінський» Красний Кут;
- 43 ,7 тис.грн. – на закупівлю путівок для дітей соціально незахищених
категорій до ПЗОВ «Берізка» Золочів.
За ці кошти оздоровлено 33 дитини.
6 пришкільних таборів району з денним перебуванням забезпечили
відпочинок 642 дітям.
Безпосередньо сектором у справах молоді та спорту райдержадміністрації
за рахунок путівок, які надавалися Департаментом у справах молоді та спорту
Харківської облдержадміністрації, та путівок, які були придбані за кошти
місцевого бюджету, для безкоштовного оздоровлення було направлено 153
дитини:
 ДП УДЦ «Молода гвардія» м. Одеса - 9 дітей;
 КП ДЗСТ «Таврія» м. Скадовськ - 35 дітей;
 ДЛОТ «Динамо» смт. Славське — 6 дітей;
 ПЗОВ ―Гвоздика‖ смт.Кирилівка — 11 дітей.
 в позаміські заклади оздоровлення та відпочинку в межах області – 92 дітей.
6.4.2.Основні завдання на 2016 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;
- сприяння вихованню патріотизму, розвитку духовності, моральності
молоді, організації їх змістовного дозвілля, підтримка творчої та обдарованої
молоді;
- забезпечення реалізації конституційних прав молодих громадян у
сфері освіти, праці та зайнятості;
- формування правової культури та профілактика негативних явищ у
молодіжному середовищі;
- розвиток фізичної культури та спортивних здібностей молоді.
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6.4.3. Заходи щодо виконання основних завдань:
№
п/п

Зміст заходів

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання завдань

Сектор у справах
молоді та спорту,
районний центр
соціальних служб
для сім‘ї, дітей та
молоді, служба в
справах дітей
райдержадміністра
ції, 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
райдержадміністра
ції
Сектор у справах
молоді і спорту,
відділ освіти та
служба в справах
дітей
райдержадміністра
ції

1

Здійснювати
інформаційнопросвітницьку роботу з питань
збереження репродуктивного
здоров‘я,
безпечного
материнства
та
відповідального батьківства,
формування
здорового
способу життя.

Протягом
року

2

Разом із правоохоронними
органами та місцевими радами
продовжити
проведення
комплексних профілактичних
заходів «Діти вулиці»

Протягом
року

3

Забезпечити підтримку та
супровід сімей, які опинились
в
складних
життєвих
обставинах

Протягом
року

4

Забезпечити організацію та
проведення літньої оздоровчої
кампанії у 2016 році на
належному рівні

Протягом
року

Заступник голови районної ради

Ю. Яцина

